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“Nada de palavra 
negativa. 
Quanto mais você diz 
estar fi cando cansada 
e esquecida, mais 
esquecida fi ca”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

BOLSAS
O Ibovespa: +0,65% Pontos: 
60.644,24 Máxima de +0,78% 
: 60.724 pontos Mínima de 
-0,31% : 60.070 pontos Volu-
me: 6,9 bilhões Variação em 
2016: 39,9% Variação no mês: 
3,9% Dow Jones: -0,07% Pon-
tos: 18.268,50 Nasdaq: -0,17% 
Pontos: 5.306,85 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2223 Venda: R$ 3,2233 
Variação: +0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2304 Venda: R$ 
3,2310 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,3770 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,96% ao 
ano. - Capital de giro, 15,84% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: -1,22%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,500 
Variação: -0,46%.

Cotação: R$ 3,2455 Variação: 
+0,02% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1149 Venda: US$ 1,115 
Variação: -0,51% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5920 Venda: R$ 
3,5940 Variação: -0,39% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5830 Ven-
da: R$ 3,7770 Variação: -0,42%.

Futuro: +0,85% Pontos: 60.750 
Máxima (pontos): 60.885 Míni-
ma (pontos): 60.075. Global 40 
Cotação: 916,345 centavos de 
dólar Variação: -0,45%.

Quase metade dos es-
tudantes (49%) que 
entraram no ensino 

superior em 2010 desisti-
ram do curso escolhido. Os 
dados fazem parte de um 
levantamento do MEC que 
acompanhou a trajetória de 
estudantes das redes pública 
e privada ao longo de quatro 
anos. Foram monitorados os 
alunos que permaneceram no 
mesmo curso de ingresso en-
tre os anos de 2010 e 2014.

A taxa de desistência dos 
estudantes em 2014 foi de 
49% e a de conclusão, 29,7%. 
Cerca de 21% dos estudantes 
que entraram em 2010 per-

     

Cerca de 49% dos alunos que 
entraram na graduação em 
2010 desistiram do curso

de 52,7% ao fi nal dos quatro 
anos, na pública é de 42,6%. 
Dos estudantes que foram 
monitorados nas instituições 
privadas entre 2010 e 2014, 
31,3% concluíram o curso ao 
fi nal desse período. Na pública, 
foram 22,5% (ABr).

maneciam nas universidades 
em 2014. As taxas de desis-
tência de curso crescem ao 
longo dos anos de estudo. No 
primeiro ano do curso (2010), 
11,4% dos matriculados desis-
tiram. No ano seguinte (2011), 
o percentual subiu para 27,1%. 
Em 2012 foi de 36% e no pe-
núltimo ano (2013) chegou a 
43%. Os dados fazem parte do 
Censo da Educação Superior 
2015. Esta é a primeira vez 
que o MEC divulga informa-
ções relativas à trajetória dos 
estudantes.

Na avaliação do secretário 
de Educação Superior do Mi-
nistério da Educação, Paulo 

Barone, a desistência elevada 
na educação superior pode 
ser motivada pela oferta de 
curso com modelos ultrapas-
sados e também pela falta 
de flexibilidade para que os 
estudantes mudem de curso 
dentro das instituições. “Está 
claro que existe um desajuste 
entre a oferta de educação 
superior no Brasil e o inte-
resse dos estudantes”, disse 
Barone. “Possivelmente, isso 
tem relação com modelos de 
cursos que são ultrapassados, 
desenhados essencialmente 
para um país que não existe, 
num mundo que não existe 
mais há muito tempo”, com-

pletou durante coletiva para 
divulgar os dados do Censo.

“Os sistemas de escolhas 
para os estudantes brasileiros 
é muito estrito, depois que o 
estudante faz um vestibular 
com uma maratona maluca 
para ingressar num certo curso 

superior, ele tem uma enorme 
dificuldade de migrar para 
outro. As alternativas fl exíveis 
poderiam solucionar em grande 
parte essa difi culdade”. A de-
sistência é um pouco maior na 
rede privada. Enquanto nas uni-
versidades particulares a taxa é 

Dos estudantes monitorados entre 2010 e 2014, apenas 31,3% concluíram o curso.

Dia das Crianças: cai a 
intenção de compra

São Paulo - A Sondagem do 
Consumidor do Ibre da FGV 
indica que a intenção de com-
pras de presentes para o Dia das 
Crianças é a menor dos últimos 
11 anos. De acordo com a pes-
quisa, 44,9% dos entrevistados 
pretendem reduzir os gastos 
em relação ao ano anterior, 
frente aos 41,1% verifi cados 
na sondagem de 2015. 

O grupo que pretende gas-
tar a mesma quantia caiu de 
54,8% para 50,8%, enquanto 
os que pretendem gastar mais 
representam 4,2% dos consu-
midores, quantidade estável 
na comparação com o ano 
anterior. 

“Esse resultado reflete a 
cautela das famílias com o 
orçamento doméstico, que 
ainda está comprometido 
com prestações de compras 
anteriores”, informa, em nota, 
a coordenadora da Sondagem 
do Consumidor, Viviane Seda 
Bittencourt (AE).

Brasília - Após reunião com 
o presidente Michel Temer, o 
governador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo, reagiu 
com ironia e disse ontem (6), 
ser contra a iniciativa de se-
parar os três Estados do Sul 
do resto do Brasil. No último 
sábado, a maioria dos cidadãos 
que participaram de um ple-
biscito informal realizado na 
região se mostraram favoráveis 
à ideia. “Eu não defendo isso, 
acho que nós temos que unir e 
superar as nossas difi culdades, 
não separar e achar culpados”, 
afi rmou Colombo.

De acordo com o resultado 
divulgado pela comissão orga-
nizadora do plebiscito informal, 
o Plebisul, 95,74% dos 616.917 
votantes disseram “sim” para a 
ideia de criar um novo país. O Rio 

Maioria dos cidadãos que participaram da consulta

votou pela separação.

São Paulo - O governo federal 
vai lançar o programa batiza-
do de Cartão-Reforma, que 
concederá subsídios públicos 
para que a população de baixa 
renda compre materiais de 
construção para reformas em 
suas moradias. O programa será 
instituído por meio de MP, que 
será assinada no próximo dia 25 
pelo presidente, Michel Temer, 
de acordo com informações do 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo.

O Tesouro Nacional destinará 
R$ 500 milhões para o novo 
programa em 2017. Desse 
montante, cerca de 15% serão 
direcionados à contratação 
de engenheiros e arquitetos 
para dar suporte técnico aos 
projetos de reforma. Cada be-
nefi ciário receberá, em média, 
R$ 5 mil, para a aquisição dos 
materiais por conta própria e 
realização da obra. O governo 
federal vai fi rmar convênios 
com Estados e municípios, 
que escolherão os bairros mais 
adensados, onde farão um le-
vantamento preliminar sobre 
quais habitações necessitam 
do atendimento.

“As casas serão visitadas 
(pelas equipes de assistência 
técnica), e as donas das casas 
terão prioridade para defi nir 
quais serviços serão deman-
dados. Pode ser o reboco da 

As donas das casas vão 

defi nir quais serviços serão 

demandados.

Washington - As políticas 
econômicas em discussão no 
momento no Brasil, incluindo 
as medidas de ajuste fi scal e re-
formas estruturais, vão ajudar a 
levar o país para uma trajetória 
mais estável e, espera-se, mais 
próspera, afi rmou ontem (6), 
em entrevista à imprensa a 
diretora-gerente do FMI, Chris-
tine Lagarde. “O Brasil está se 
movendo para um território 
positivo”, afi rmou, destacando 
que o movimento será o oposto 
do que vem ocorrendo nos últi-
mos meses, marcados por forte 
contração da economia. 

No relatório Panorama Eco-
nômico Mundial a avaliação é 
que o país está “perto de sair 
do fundo do poço”. A estabi-
lização da economia brasileira 
deve ajudar signifi cativamen-
te a América Latina, avalia a 
dirigente, na medida em que 

Diretora-gerente do FMI, 

Christine Lagarde.

Saques da poupança 
Os saques na poupança supe-

raram os depósitos pelo nono 
mês seguido. A retirada líquida 
fi cou em R$ 2,351 bilhões, em 
setembro. Os saques chegaram a 
R$ 148,624 bilhões, em setembro, 
e a R$ 1,465 trilhão de janeiro a 
setembro deste ano, superando 
os depósitos, que fi caram em R$ 
146,272 bilhões e R$ 1,415 trilhão, 
respectivamente.

Vendas de veículos 
novos caíram 27,4%

As vendas de veículos novos 
caíram 27,4% em 12 meses, en-
tre outubro de 2015 e setembro 
passado, em comparação com 
o mesmo período anterior. 
Segundo o balanço divulgado 
ontem (6) pela Anfavea, foram 
emplacados 2,12 milhões de 
unidades no período, contra 
2,93 milhões de outubro de 
2014 a setembro de 2015. Os 
veículos importados represen-
taram 13,9% das vendas feitas 
neste ano.

Na comparação de setembro 
último com o mesmo mês de 
2015, a queda nas vendas 
fi ca em 20,1%. Foram comer-
cializados 160 mil veículos, 
enquanto no mesmo período 
do ano passado as vendas 
chegaram a 200 mil unidades. 
No acumulado de janeiro a 
setembro, a comercialização 
de 1,5 milhão de veículos, 
signifi cou uma retração de 
22,8% em relação ao mesmo 
período de 2015. A produção 
registrou queda de 2,2% em 
setembro em comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
com a fabricação de 170 mil 
unidades. 

No acumulado dos primei-
ros três trimestres do ano a 
retração chega a 18,5%, com 
a produção de 1,55 milhão de 
veículos (ABr).

Alamy
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Títulos protestados 
acumulam alta de 24,2%

São Paulo - O número total de 
títulos protestados aumentou 
24,2% de janeiro a setembro 
de 2016 em comparação com 
os primeiros nove meses de 
2015, apontam dados da Boa 
Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito) divul-
gados ontem (6). 

Na comparação entre setem-
bro deste ano e o mesmo mês 
de 2015, no entanto, a quan-
tidade de títulos protestados 
caiu 5,6%. Em relação a agosto 
deste ano, a queda é de 40%. 
Em setembro, o valor médio dos 
títulos foi de R$ 4.427. 

A maior parte dos títulos 
protestados concentrou-se na 
região Sudeste, com 63,4% dos 
registros. Em seguida vieram 
as regiões Sul, com 20,1%, 
Centro-Oeste, com 6,8%, Nor-
deste, com 5,9%, e Norte, com 
3,8%. A região Sudeste também 
é a que registra o maior cresci-
mento no ano, com 15,5%. Já a 
maior queda foi observada no 
Nordeste, de 4,8%. 

O valor médio dos títulos pro-
testados de janeiro a setembro 
foi de R$ 6.297. O valor mais 
elevado dos títulos protestados 
foi observado no Centro-Oeste 
(R$ 8.312), seguido de Sudeste 
(R$ 7 294), Norte (R$ 5.515), 
Nordeste (R$ 4.297) e Sul (R$ 
3.205) (AE).

Políticas em discussão levarão 
país a território mais estável

colher 0,6% em 2016 e voltar a 
crescer no ano que vem, com 
expansão de 1,6%.

A dirigente foi questionada 
na entrevista sobre a diferença 
das previsões para o crescimen-
to do Brasil em 2017 entre o FMI 
e o Banco Mundial. O Fundo 
projeta expansão de 0,5%, 
enquanto a última instituição 
vê avanço de 1,1%. Segundo 
Lagarde, a discrepância se deve 
a diferentes metodologias e 
referências levadas em conta 
por cada um dos organismos 
multilaterais.

O crescimento da economia 
mundial segue decepcionante 
e a esperada aceleração deve 
ser puxada pelos países emer-
gentes, avaliou Lagarde, ao 
alertar para o “sério risco” que 
um recuo na globalização e no 
multilateralismo oferece para 
o planeta (AE).

grande parte da contração 
do PIB da região se deve à 
piora do Brasil e de países 
como a Venezuela. Para este 
último, o FMI prevê retração 
de 10% este ano, enquanto o 
PIB brasileiro deve encolher 
3,3%. O Fundo projeta que o 
PIB dos países latinos vai en-

Brasília - O ministro do STF, 
Luís Roberto Barroso, reafi r-
mou que a decisão da Corte 
de determinar a prisão de con-
denados em segunda instância 
deve ser seguida por todos os 
tribunais e juízes do País. 

“Uma decisão do STF fi xa 
uma linha jurisprudencial que 
deve ser seguida por todos os 
juízes”, disse Barroso, e que 
o Tribunal Superior existe 
justamente para “unifi car a 
jurisprudência e estabelecer 
um precedente”.

“Pessoas que pensam dife-
rentemente têm todo o direito 
de ressalvar a sua posição pes-
soal, mas acho que a decisão 
do Supremo deve ser seguida”, 
ressaltou. Barroso considerou 
que a mudança de entendimen-
to do Supremo vai contribuir 
para o combate à impunidade, 
pois considera que a decisão 
deve reduzir a duração dos 
processos.

“Essa ideia de que todos de-
vem recorrer ao STJ e de que 
todos têm que chegar ao Supre-
mo é um tropicalismo equívoco. 

STF: decisão deve ser 
seguida ‘por todos’

Um processo tem que levar de 
três meses a um ano e meio, e 
não cinco anos, como tem acon-
tecido.” Barroso considera que 
a maioria dos processos deve 
acabar na segunda instância. 
Também rebateu as críticas 
de que a condenação antes do 
processo ter tramitado em jul-
gado fere o direito de defesa dos 
acusados. “Respeitar o direito 
de defesa não signifi ca que o 
processo não acaba nunca”, 
comentou (AE).

Governador ironiza ideia 
de separação do Sul

Grande do Sul teve o maior nú-
mero de participantes, 320.280, e 
a maior porcentagem de pessoas 
favoráveis à separação: 97,21%. 
Uma das principais justifi cativas 
do grupo para propor a separa-
ção é que os Estados do Sul são 
mais ricos e levam desvantagem 
no pacto federativo. 

Eles não concordam com a 
proporção de impostos arre-
cadada pela União nem com o 
retorno recebido pelos Estados 
e municípios na forma de inves-
timento direto. O projeto de se-
parar os três Estados e criar um 
novo País não é admitido pela 
Constituição. O primeiro artigo 
estabelece que a República 
Federativa do Brasil é formada 
pela “união indissolúvel” dos 
Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal (AE).

Governo Temer vai lançar 
no dia 25 o Cartão-Reforma

parede, a troca do piso, um 
novo banheiro, a reforma do 
telhado, a reforma elétrica”, 
exemplifi cou Araújo. 

“A assistência técnica re-
latará o tipo de serviços dos 
imóveis, e os cartões serão emi-
tidos para as famílias e enviadas 
pelos Correios”, completou. O 
ministro sinalizou a expectativa 
de que o programa seja bem 
recebido pela população e tam-
bém renda melhores índices de 
aprovação ao governo federal, 
que estão em baixa (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O Brasil vive um 

processo de revolução 

desindustrial. É claro 

que é apenas uma 

expressão para retratar 

o encolhimento da 

indústria em geral no 

Brasil.

Ela sofreu um desman-
telamento precoce. 
Promissora na década 

de 1980, entrou em declínio 
e hoje representa pouco mais 
de 10% do PIB.  Na década de 
1970 correspondia a 27,4 %. 
O processo  de desmontagem 
teve início com os choques 
econômicos vividos pelo mer-
cado nacional nos anos 1980, 
se intensifi cou com a abertura 
comercial no começo dos anos 
1990, seguido pelo abandono 
das políticas desenvolvimen-
tistas e pelo emprego da taxa 
de câmbio como ferramenta 
no combate à infl ação. 

Mais recentemente o Brasil 
voltou a se concentrar na venda 
de produtos primários, agora 
chamados de commodities, 
centrados no agro negócio. 
O dólar valorizado foi uma 
verdadeira estaca no peito da 
indústria uma vez que estimu-
lava a importação de produtos 
com vantagem de preço e ar-
ruinava os produtos brasileiros 
que chegavam mais caros no 
mercado mundial. Perdemos a 
competitividade. Foi o fi m da 
velha política de substituição 
das importações.  

Um dos mitos cultuados ao 
longo do século 19 é que a 
agricultura era a desgraça do 
Brasil. Até a saúva era menos 
perniciosa. Graças a ela o pais 
vivia pendurado na exportação 
de produtos primários de baixo 
preço e importador de produ-
tos industrializados de alto 
preço. A essa diferença  era 
responsabilizada pelos  cons-
tantes défi cits na sua balança 
comercial. Por sua vez arras-
tava a balança de pagamentos 
também para o brejo. 

Em outras palavras essa 
situa ção levava o Brasil a 

recorrer a empréstimos inter-
nacionais para cobrir esses 
rombos. Logicamente a dívida 
externa aumentava, os juros 
iam atrás e a confi ança no pais 
caia na proporção inversa do 
aumento da dívida. Portanto 
o culpado era o campo, que  
impedia a população vir para as 
cidades e se alistar como mão 
de obra barata para indústrias 
que ou não existiam ou eram 
incipientes. 

Era preciso industrializar a 
qualquer preço, ainda que para 
isso fosse necessário inventar 
fábricas fantasmas como ocor-
reu  durante o governo pro-
visório da república, através 
da política do encilhamento, 
comandada pelo ministro da 
fazenda, Rui Barbosa. Foi uma 
catástrofe no fi nalzinho do 
século 19.

A revolução industrial brasi-
leira está associada ao governo 
de Getúlio Vargas, tanto na fase 
ditatorial como na democráti-
ca. Pela primeira vez se fazia 
um planejamento para se cons-
truir indústrias de base, sem as 
quais tudo fi caria igual. Houve 
forte intervenção do Estado, 
que era o  modelo vigente da 
época.  A conjuntura da guerra 
favoreceu o  esforço industrial 
brasileiro. 

Difi culdades de importação 
por causa do confl ito nos ma-
res, a venda de materias primas 
estratégicas para a guerra, a 
cessão de bases militares es-
trategicamente localizadas e 
os empréstimos internacionais 
deram um avanço consistente 
para o processo de industria-
lização. Daí pra frente uma 
aliança entre a burguesia na-
cional e o Estado deram uma 
arrancada. Na década de 1960 
chegaram as multinacionais 
que receberam apoio dos  go-
vernos e se especializaram na 
indústria de transformação. 

A rainha da coroa era a indús-
tria automobilística. A mesma 
que tem seus níveis de venda 
mais baixos na atualidade.

(*) É escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com
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Heródoto Barbeiro (*)

A revolução 
desindustrial

Acordo de 
Paris sobre 
clima entrará 
em vigor em 
novembro

O Acordo de Paris, assinado 
no fi m do ano passado e ra-
tifi cado pelos maiores países 
do mundo, entrará em vigor a 
partir do dia 4 de novembro, 
informou o secretário-geral das 
Nações Unidas, Ban Ki-moon. 
A data foi marcada após a 
concordância da União Euro-
peia de ratifi car o documento, 
considerado um grande avan-
ço na contenção dos efeitos 
das mudanças climáticas no 
mundo. 

Além do Parlamento Euro-
peu, 10 países também apro-
varam o documento sobre o 
clima e seguiram o posiciona-
mento dos maiores poluidores 
do mundo, Estados Unidos e 
China. “Eu estou muito feliz 
em anunciar que o Acordo de 
Paris atravessou as etapas ne-
cessárias para entrar em vigor 
a partir do dia 4 de novembro. 
O momento global pelo Acordo 
de Paris, para que ele entre em 
vigor em 2016 é histórico. O 
que antes parecia impensável 
é agora imparável”, disse Ban 
Ki-moon em nota.

Segundo a ONU, o pacto iria 
entrar em vigor 30 dias após 
atingir a cota de adesão de 55 
países que representassem 55% 
das emissões de gases estufa. 
Até esta quarta, 62 nações já 
ratifi caram o documento. Quem 
também comentou a efetivação 
do acordo foi o presidente dos 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, que afi rmou que este será 
um “ponto de virada” para a 
“história do planeta”.

O Acordo de Paris impõe 
metas de emissão de poluentes 
tanto para países considerados 
ricos como pobres e estipula 
que os governos contenham 
suas emissões a fi m de evitar 
o aumento de 2ºC na tempera-
tura no planeta. Além disso, os 
governos se comprometeram 
em divulgar relatórios transpa-
rentes sobre os dados de clima 
de seus países (ANSA).

Uma das líderes do grupo 
das Avós da Praça de Maio, 
Estela de Carlotto, anunciou 
ontem (6) que o neto 121 foi 
encontrado. A notícia já havia 
sido veiculada pela imprensa 
argentina, mas a confi rmação 
ocorreu apenas ontem durante 
coletiva de imprensa. 

Segundo De Carlotto, o ho-
mem de 40 anos é fi lho de Ana 
María Lanzillotto e de Domingo 
“El Gringo” Menna, ambos 
membros do Partido Revolucio-
nário dos Trabalhadores (PRT) 
e do Exército Revolucionário 
do Povo (ERP), e que foram 
sequestrados pelos membros 
da ditadura em julho de 1976.

A denúncia sobre o seques-
tro de Lanzillotto foi feita por 
uma irmã dela, Irma Ferrara de 
Menna, que foi para o exílio no 

A confi rmação ocorreu durante uma coletiva de imprensa.

O último trimestre do ano traz 
sempre grandes expectativas para 
o comércio e o setor de serviços, 
que costumam ampliar estoques e 
fazer investimentos para atender a 
demanda aquecida do Natal. Neste 
ano, porém, a crise econômica 
deverá novamente inibir o volume 
das tradicionais contratações de 
mão de obra temporária e também 
de trabalhadores efetivos. 

De acordo com um levantamento 
feito nas 27 capitais e no interior do 
país pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Con-
federação Nacional de Dirigentes 

Mais de 107 mil pessoas deixaram a 
Itália para morar no exterior no último 
ano, revelou o estudo “Italianos no Mundo 
2016”, realizado pela Fundação Migrantes. 
O número mostrou que 39.410 italianos 
que saíram do país são jovens entre 18 e 
34 anos. “Os jovens têm uma mobilidade 
itinerante, que pode mudar continuamente 
porque não se baseia em um projeto mi-
gratório já determinado, mas é contínuo e 
baseado sempre em novas oportunidades 
encontradas”, informa o documento.

Ao todo, até o dia 31 de dezembro de 
2015, pouco mais de 4,8 ilhões de italianos 
estavam registrados em outros países, com 
um crescimento de 3,7% em relação ao 
ano anterior. Outro dado interessante é 
que, entre 2006 e 2016, a mobilidade entre 
os italianos aumentou 54,9%. O relatório 
aponta que o incremento em valores abso-
lutos atingiu todos os continentes e todos os 
países, sobretudo aqueles que acolhem as 
mais numerosas comunidades de italianos, 
como Argentina, Alemanha e Suíça. 

Todavia, as variações mais signifi cativas 
dos últimos 11 anos atingiram a Espanha, 
que registrou um aumento de 155,2%, e 
o Brasil, com alta de 151,2% no número 
de italianos residentes. O levantamento 
mostrou ainda que mais da metade dos 
cidadãos que moram no exterior estão 
em outros países da Europa (53,8%), 
enquanto 40,6% buscam as Américas. Já 
50,8% dos italianos que deixam a Itália 
vem de cidades do sul do país e 48,1% são 
mulheres (ANSA).

Em 2015, o número de 
estudantes matriculados na 
educação superior no Brasil 
chegou a 8.033.574. O total 
representa um crescimento 
de 2,5% em relação a 2014. Os 
dados são do Censo da Educa-
ção Superior 2015, divulgados 
ontem (6) pelo Inep). Dessas 
matrículas, 8.027.297 estão na 
graduação e 6.277 em curso 
sequencial de formação espe-
cífi ca. Apesar do aumento de 
2,5% entre 2014 e 2015, houve 
desaceleração na tendência 
de crescimento do número 
de matrículas. 

De 2013 para 2014, o cresci-
mento foi de 6,8%. Nos censos 
anteriores a 2014, os dados 
também haviam mostrado 
trajetória de desaceleração. 
Os estudantes do ensino su-
perior estão principalmente 
nas instituições privadas. 
Elas concentram 6.075.152 
matrículas na graduação e 
5.837 em cursos sequenciais 
e são maioria no país (87,5%). 
As instituições públicas são 
12,5% e têm 1.952.145 es-
tudantes matriculados em 
graduações e 440 em cursos 
sequenciais.

A maioria dos estudantes 
está matriculada em cursos de 

A maioria dos estudantes está matriculada em cursos de 

bacharelado (68,7%), seguidos pela licenciatura 

(18,3%) e os cursos tecnológicos (12,6%).

Dessas, 13% apresentam 
caso grave de sobrepeso 
e 33% podem ser consi-

deradas obesas. O percentual 
daquelas com peso considera-
do normal chega a 45% e 9% 
mostraram-se abaixo do peso. 
A pesquisa do Ibope avaliou as-
pectos da saúde de mil crianças 
de todas as classes sociais, que 
moram na região metropolitana 
de São Paulo, e foi apresentada 
ontem (6) no Fórum Diálogos 
de Valor. O estudo revelou ainda 
que 52% das crianças é seden-
tária, sendo que o índice é ainda 
maior entre as meninas – 56% 
delas são sedentárias.

De acordo com o estudo, 
75% das crianças de 7 a 12 
anos passam mais de 4 horas 
por dia em frente à televisão, 
ao computador ou videogame. 
Na faixa etária até 12 anos, 35% 
das crianças fi cam até 2 horas 
em frente a equipamentos 
eletrônicos. O recomendado 
por especialistas é até 2 horas 
por dia. O pediatra e endocri-
nologista Raphael Liberatore 
disse que a criança imita os 
pais. “Não adianta o pai passar 
o dia inteiro vendo futebol na 
televisão, comendo porcarias e 

O estudo revelou ainda que 52% das crianças é sedentária, 

sendo que o índice é ainda maior entre as meninas

– 56% delas são sedentárias.
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Obesidade atinge 46% das crianças 
paulistas, mostra pesquisa

Cerca de 46% das crianças paulistas com até 12 anos está acima do peso
De acordo com a pesquisa, 

33,4% das crianças pesquisa-
das, com idade entre 4 e 12 
anos, consomem mais gordura 
que a recomendação diária. A 
ingestão de cálcio está abaixo 
do recomendado em 62% dos 
casos. O percentual sobe para 
84% na faixa etária entre 9 e 12 
anos. Para Liberatore, os dados 
do estudo apenas comprovaram 
o que outras pesquisas já mos-
travam: baixa ingestão de ferro, 
vitaminas A, C, E e D e alta 
ingestão de gordura e sal.

“Você imaginar uma criança 
comendo duas a três vezes a 
quantidade de sal que precisa-
ria o dia inteiro é assustador”, 
disse. Segundo a pesquisa, 70% 
das crianças consomem sal em 
quantidade excessiva. O consu-
mo de cálcio, em especial, tem 
que ser priorizado, segundo o 
médico. “É nessa fase da vida 
que a gente faz massa óssea. 
Se na fase de construir osso 
você não ingere cálcio, o futuro, 
principalmente para meninas, 
vai ser uma tragédia. Na época 
da menopausa, com certeza isso 
vai trazer complicações”, disse 
Raphael. O cálcio está presente 
em produtos lácteos (ABr).

pedir para o fi lho dar uma volta 
no quarteirão”, disse o médico. 
“A criança precisa crescer num 
ambiente em que ela veja o pai e 
a mãe fazendo atividade física”, 
completou.

Segundo o médico, a obe-
sidade é muito mais fácil e 
barata de ser prevenida do que 
tratada. “Tratar a obesidade é 
muito difícil”, disse. Na avalia-
ção dele, os pais precisam se 
conscientizar e evitar hábitos 

ruins como colocar refrigeran-
te na mamadeira das crianças 
pequenas. “Basta um passeio 
pelo shopping para ver isso”, 
disse. A psicóloga Elizabeth 
Monteiro defende que o ato de 
brincar seja sempre valorizado. 
“Crianças quietas, que não 
brincam, são preocupantes. Os 
pais geralmente reclamam das 
crianças agitadas, mas o que 
preocupa é a criança quieta”, 
disse.

Matrículas no ensino superior passam 
de 8 milhões; ritmo de crescimento cai

bacharelado (68,7%), seguidos 
pela licenciatura (18,3%) e os 
cursos tecnológicos (12,6%). 
Os cursos de graduação com 
maior número de estudantes 
matriculados em 2015 são direi-
to, administração e pedagogia. 
Em 2015, mais de 2,9 milhões 
de alunos ingressaram em 
cursos de educação superior 
de graduação. Entre 2014 e 
2015, houve queda no número 
de estudantes que ingressaram 
tanto na rede pública (-2,6%), 
quanto na privada (-6,9%). 

No mesmo período, o número 
de concluintes na rede pública 

diminuiu 0,8% e na rede priva-
da houve aumento de 15,9%. 
Em 2015, mais de 1,1 milhão 
de estudantes concluíram a 
educação superior. As matrí-
culas na graduação da edu-
cação presencial (6.633.545) 
superam muito as da educação 
a distância (1.393.752). O 
número de alunos na modali-
dade a distância, no entanto, 
vem crescendo e representa 
participação de 17,4% no total 
de matrículas da educação 
superior. Entre 2014 e 2015, as 
matrículas nessa modalidade 
cresceram 3,9% (ABr).

Avós da Praça de Maio encontram 
neto nº 121

México em 1982. Na época, ela 
afi rmou que sua irmã estava 
“grávida de oito meses e em 
perfeito estado de saúde”.

O homem ainda é sobrinho 
de Alba Lanzilotto, a única in-
tegrante da comissão diretora 
das “Avós” que tinha apenas o 

sobrinho - e não um neto - de-
saparecido. Segundo cálculos 
do grupo, há cerca de 150 
argentinos que foram retirados 
de suas famílias - que lutavam 
contra a ditadura - ainda bebês e 
que cresceram sob identidades 
diferentes  (ANSA).

Mais de 100 mil cidadãos deixaram a Itália em 2015

Sem contratação neste fi m de ano
Lojistas (CNDL), oito em cada dez 
(84,6%) empresários não contra-
taram e nem pretendem contratar 
trabalhadores para este fi m de ano, 
incluindo os temporários. Apenas 
15,4% dos empresários consultados 
manifestaram a intenção de reforçar 
o quadro de funcionários. 

Levando em consideração o setor 
do varejo e serviços, somente 27,2 
mil vagas extras deverão ser cria-
das, o que demonstra um cenário 
de estabilidade frente às 24,4 mil 
observadas no ano passado, período 
em que o país já atravessa as difi cul-
dades da crise (SPC/CNDL).
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Como conduzir
uma negociação?

Desde os primeiros 

momentos de nossas 

vidas, estamos 

negociando algo

Seja o bebê que chora para 
convencer a mãe de que 
precisa de atenção, a 

criança que pede para brincar 
com os amigos, o adolescente 
que quer chegar após a meia-
noite ou a pessoa que está em 
uma entrevista de emprego vi-
sando o crescimento profi ssio-
nal. Não importa a forma pela 
qual se apresenta, a negociação 
não está restrita ao mundo dos 
negócios, como pensa a maioria 
das pessoas. 

No entanto, é fato que em 
algumas carreiras o profi ssio-
nal precisa ser um negociador 
além da média para alcançar o 
sucesso – nesses casos, trata-
se de um item essencial dentro 
do quadro de suas competên-
cias. O processo nasce quando 
temos um ponto de vista dife-
rente para ser discutido entre 
duas pessoas ou mais. Isso é, 
saber dominar a técnica signi-
fi ca utilizar as palavras certas 
para expor sua opinião em uma 
reunião de equipe ou enxergar 
qual a melhor maneira de apre-
sentar um novo projeto diante 
da concorrência. 

No setor de vendas, por 
exemplo, geralmente as me-
lhores compras nascem de 
uma negociação bem-feita. 
Muito mais do que ter alguém 
interessado em vender e uma 
pessoa disposta a comprar, a 
busca pelos números positivos 
exige alguns passos a serem 
seguidos para que tudo se 
concretize da forma ideal. 

A proposta não é ter um 
indivíduo “bom de papo”, mas, 
sim, alguém com habilidades 
para conduzir uma conversa 
e chegar a um acordo comum, 
capaz de trazer benefícios a to-
dos. Como já foi dito por muitos 
estudiosos do assunto, é essen-
cial que se tenha uma situação 
do tipo “ganha-ganha” para que 
uma troca traga resultados no 

longo prazo. No contrário, em 
questão de dias, uma das partes 
vai se perceber como prejudi-
cada e uma sensação negativa 
será sedimentada no lugar do 
sentimento de bem-estar. 

Antes de iniciar qualquer 
aproximação com um possível 
cliente, é de grande importân-
cia conhecer plenamente os 
produtos e serviços a serem 
comercializados e quais são 
os verdadeiros valores da 
empresa, assim será possível 
criar argumentos sólidos, que 
contribuirão para solucionar 
futuras dúvidas ou questiona-
mentos. Além disso, a iniciativa 
também transmite a sensação 
de segurança, que torna o 
cliente mais confi ante e certo 
de que fez a melhor opção ao 
fechar o negócio.

Vale lembrar também que as 
pessoas possuem necessidades 
distintas, por isso observar 
o motivador de compras de 
cada um faz a diferença. 
Difi cilmente um mesmo pro-
duto será oferecido para um 
profi ssional do setor técnico 
e um comprador comum com 
os mesmos argumentos, pois 
eles possuem interesses dife-
rentes dentro da companhia. 
Talvez, um preze pelo preço 
e condições de pagamento, 
enquanto o outro pode fi car 
mais atento às características 
específi cas para atender a sua 
demanda. 

A negociação tem que ser 
conduzida com maestria. Saber 
ouvir quais são as expectativas 
do cliente e tomar alguns cui-
dados básicos, como avaliar as 
palavras que serão utilizadas, 
os gestos feitos com as mãos 
e a postura adotada diante de 
uma reunião de negócios, por 
exemplo, poderão servir como 
itens decisivos na hora de fe-
char um contrato. O processo 
em si é uma arte e aqueles 
que conseguem dominá-lo 
alcançam seus objetivos com 
mais facilidade.

 
(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 

Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

A - Escrever Bem
O CIEE promove na próxima terça-feira (11), uma palestra com Manuel 
Carlos Chaparro, doutor em ciência da comunicação e professor do 
departamento de jornalismo e editoração da Escola de Comunicação e 
Artes, da Universidade de São Paulo (ECA-USP), sobre ‘A arte de es-
crever bem – Para dizer e agir pelo texto’. O evento terá início às 8h30, 
no Teatro CIEE (R. Tabapuã, 445 – Itaim Bibi), precedido por café da 
manhã. Inscrições gratuitas: (www.ciee.org.br/portal/eventos). 

B - Coração Saudável
Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso anual “Como cuidar 
do seu coração”, ministrado pelo Incor. O evento acontece nos próximos 
dias 13 e 14, das 13h00 às 16h30, no Centro de Convenções Rebouças. 
O participante aprenderá a montar um cardápio saudável para o cora-
ção e dicas de seu preparo no dia a dia. E como a saúde vai muito além 
do prato, os especialistas darão orientações corretas de práticas de 
atividade física voltadas para a saúde do coração e maneiras de lidar 
positivamente com o stress e a depressão. Inscrições e mais informações 
em: (www.incor.usp.br).

C - Coaching e Psicologia
No próximo dia 22 será realizado o 1º Encontro Brasileiro de Psicologia 
do Coaching, no Hotel Pergamon, à Rua Frei Caneca, 80. O objetivo 
do evento é apresentar e difundir a Psicologia do Coaching no Brasil; 
discutir o que já está sendo feito no País; e fortalecer a prática que já é 
consagrada em diversos lugares do mundo. O psicólogo-coach Nicodemos 
Borges, autor da primeira Tese de Doutorado relacionando Análise do 
Comportamento e Coaching; e idealizador do primeiro curso de Psicologia 
& Coaching do Brasil; vai abordar o tema “A Psicologia do Coaching e 
o Coaching de Vida”. Inscrições e mais informações: tel. 3090-4496 ou 
(www.psicologiadocoaching.com.br). 

D - Plataforma para Investimento 
Em franca expansão no Reino Unido e Israel, o equity crowdfunding 
– mecanismo que oferece oportunidades de investimento online em 
empresas – passa a ter uma nova plataforma em operação no Brasil: 
a EqSeed. A proposta é simples: oferecer aos investidores – em um 
ambiente online –  a oportunidade de descobrir e investir em micro e 
pequenas empresas. Em troca, o investidor recebe uma participação na 
empresa investida. Por meio do site (www.eqseed.com), o investidor 
descobre e interage com pequenas empresas nas quais é possível investir. 
A plataforma oferece a possibilidade de confi rmar os dados da empresa, 
conferir o plano de negócio e contatar seus sócios.

E - Feirão Morar Bem
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Habitação, está lan-
çando o cheque-moradia, um certifi cado de subsídio a fundo perdido de 
até R$ 40 mil, para os servidores públicos estaduais e benefi ciários do 
auxílio-moradia da CDHU. O benefício do cheque-moradia deverá ser 
utilizado durante o 1º Feirão Morar Bem, Viver Melhor, que será realizado 
nos dias 5 e 6 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em parceria com 
Secovi-SP e Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. As 

incorporadoras oferecerão desconto no valor das unidades habitacionais, 
além de custear a documentação necessária, como registro do imóvel 
e pagamento do ITBI. 

F -Atualização Jurídica
Estudantes e profi ssionais da área do Direito poderão participar do 6º 
Congresso Jurídico Online – Direito Público gratuitamente e com total 
comodidade. Desenvolvido pelo CERS Cursos Online, é um momento 
de atualização sobre Direito Administrativo, Constitucional e Tributário. 
O evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil pela internet entre 
os dias 23 e 25 de novembro. Uma oportunidade para os profi ssionais 
acompanharem as discussões sobre temas relevantes dentro do Direito 
Público, como o Novo CPC e o Processo Tributário, Combate à Corrupção 
no Direito Brasileiro, e Reforma Política. Inscrições e mais informações 
no site: (www. congresso.cers.com.br). 

G - Transporte Metroferroviário
A NT Expo - 19ª Negócios nos Trilhos, principal evento do setor de 
transporte metroferroviário da América Latina, acontece de 8 a 10 de 
novembro no Expo Center Norte. Cerca de 100 marcas nacionais e in-
ternacionais estarão reunidas para apresentar as tendências e inovações 
em equipamentos, tecnologias e serviços para todo o setor de transporte 
de cargas e passageiros. Em paralelo, a programação conta com painéis 
e conferências que acontecem no período da manhã, reunindo autorida-
des, especialistas e empresários para debater as principais questões e 
desafi os do setor metroferroviário. Adicionalmente, o Espaço Inovação 
+ Mobilidade para que as empresas do setor apresentem seus cases de 
sucesso. Mais nformações no site: (www.ntexpo.com.br).

H - Vestibular Social
A Faculdade Drummond está com as inscrições abertas para o 
Vestibular Social, iniciativa que oferece para o primeiro semestre 
de 2017, 2.500 bolsas de estudo de até 100%. A prova acontece no 
próximo dia 22. Os candidatos também podem optar pelas provas 
agendadas. O processo seletivo ocorre simultaneamente nas quatro 
unidades da Instituição – Tatuapé, Vila Formosa, Penha e Ponte Rasa. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (www.
vestibularsocial.com.br), pelo telefone (2207-7686) ou pessoalmen-
te em uma das unidades. Estão em oferta mais de 30 cursos entre 
bacharelado, licenciatura e tecnólogos, entre eles, destaque para o 
curso de Pedagogia e Direito. 

I - Envelhecer com Saúde 
O envelhecimento é um dos principais e mais discutidos assuntos na 
atualidade devido aos desafi os gerados para o sistema de saúde. O 
Hospital Israelita Albert Einstein trabalha e realiza pesquisas voltadas 
a melhorias, tratamentos e diagnósticos que possam além de oferecer 
saúde, proporcionar o envelhecimento saudável.  Para discutir soluções, 
inovações e atendimentos especializados, o Einstein realiza entre os 
próximos dias 20 e 22, o Simpósio ‘Fronteiras do Envelhecimento’. O 
encontro é destinado a gestores da área da saúde, geriatras, fi siatras, 
neurologistas, clínicos, gerontólogos, pesquisadores na área do envelhe-

cimento e equipe multiprofi ssional.  Informações: (http://apps.einstein.
br/fronteiras-do-envelhecimento/index.html).

J - Evento de Empreendedorismo
Estão abertas as inscrições em todo o Brasil para os interessados em 
participar da Maratona Valor PME, evento promovido anualmente pelo 
jornal Valor Econômico e que reúne nomes do empreendedorismo para 
compartilhar seus casos de sucesso. O evento é voltado a pequenos e 
médios empresários que buscam novas oportunidades de empreendi-
mento e de expansão de negócios. Entre os palestrantes, Junior Durski, 
Pedro Waengertner, Rony Meisler, Thomaz Srougi, José Eduardo Mendes, 
Vinícius Roveda e Geraldo Rufi no. Acontece no Expo Center Norte, no 
próximo dia 18, e as inscrições podem ser realizadas pelo site (www.
valor.com.br/maratona).

K - Mercado Imobiliário
Três novos cursos acabam de chegar à grade da Universidade Secovi, 
pioneira em educação corporativa para o setor imobiliário no Brasil. 
Gestão de custos no processo de projetos; Aprovações ambientais; e 
Design Thinking aplicado ao mercado imobiliário, passam a integrar 
o diversifi cado portfólio da instituição depois de criteriosa análise de 
demanda e tendência no setor. Com a forte expectativa de retomada da 
economia nos próximos dois anos, os empresários devem se preparar e 
estar prontos para quando chegar o momento. Informações e inscrições 
pelo tel. 5591-1306 ou (universidade@secovi.com.br). 

L - Curso de Música 
A UFSCar divulgou o regulamento da seleção para ingresso em 2017 no 
curso de Graduação em Música – Licenciatura, ofertado na modalidade 
presencial em São Carlos. As inscrições para a Prova de Conhecimento 
e Habilidade em Música fi cam abertas até o próximo dia 31. Os can-
didatos deverão fazer a inscrição no site (www.vunesp.com.br). Para 
concorrer a uma vaga no curso de Música da UFSCar, é necessário que 
o candidato também participe das provas do Enem 2016, que compo-
rão o resultado fi nal da seleção, juntamente ao resultado na prova de 
conhecimento e habilidade em música, que será aplicada no dia 18 de 
dezembro. Mais informações: (www.ingresso.ufscar.br/fale.php) ou tel. 
(16) 3351-8152. 

M - Ciclo de Aceleração
A Oxigênio Aceleradora abre as inscrições para a nova rodada de seu 
processo seletivo para startups. Empreendedores poderão se inscrever 
para participar do 3º Ciclo de Aceleração da empresa. Para concorrer à 
oportunidade, é necessário que a startup já possua um MVP ou seja, um 
produto constituído e/ou protótipo, estejam em um estágio intermediário 
de desenvolvimento. As empresas selecionadas receberão, cada uma, um 
investimento de US$50 mil em dinheiro, além de US$100 mil em smart mo-
ney. Empreendedores interessados em inscreverem seus projetos podem 
fazê-lo pelo website da Oxigênio (www.oxigenioaceleradora.com.br). 

N - Estágio Setor Químico
A Dow, empresa do setor químico, está com as inscrições abertas para 
seu Programa de Estágio 2017. São 30 vagas para estudantes que te-
nham potencial de liderança e interesse em desenvolver carreira em um 
setor estratégico da economia mundial, responsável por boa parte das 
inovações tecnológicas que promovem o avanço do bem-estar da huma-
nidade. Os selecionados passarão por um programa de desenvolvimento 
de carreira que inclui imersão na cultura e na estratégia da companhia, 
interação com a liderança, visita às principais plantas de manufatura, 
comportamental e desenvolvimento de um projeto designado pela área. 
Inscrições: (www.dowbrasil.com/carreiras).

A - Escrever Bem
O CIEE promove na próxima terça-feira (11), uma palestra com Manuel 

incorporadoras oferecerão desconto no valor das unidades habitacionais,
além de custear a documentação necessária, como registro do imóvel
e pagamento do ITBI

O mercado de crédito para 
aquisição de veículos regis-
trou o melhor resultado do 
ano em agosto. O total de 
recursos liberados na carteira 
de CDC (Crédito Direto ao 
Consumidor) foi de R$ 7,2 
bilhões, volume 9,1% superior 
ao registrado em julho e 1% 
maior que o mesmo mês de 
2015. Até então, o maior mon-
tante foi registrado em março, 
quando foram concedidos R$ 
6,6 bilhões para fi nanciamen-
tos de veículos.

De acordo com balanço 
divulgado pela Associação 
Nacional das Empresas Fi-
nanceiras de Montadoras, 
no oitavo mês do ano foram 
liberados R$ 6,3 bilhões para 
as pessoas físicas (alta de 8,9% 
em relação ao mês anterior, 
mas queda de 0,4% na com-
paração com o mesmo mês 
de 2015). Já para as pessoas 
jurídicas, foram concedidos 
R$ 896 milhões (crescimento 
de 10,6% em relação a julho e 

O mercado mostra alguma recuperação

no início do segundo semestre.

O crescimento do mercado 
total foi de 23,1% frente 
ao primeiro trimestre de 

2016. Comparando apenas os 
smartphones, o aumento foi de 
16,6%. Já a venda de feature 
phones foi 38,4% superior a 
apresentada nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março. 

Em relação ao segundo tri-
mestre de 2015, o mercado total 
fi cou apenas 1,7% menor, o de 
smartphones 4,8% menor e o de 
feature phones foi superior em 
35,1%. Os dados são do estudo 
IDC Brazil Mobile Phone Tracker 
Q2, realizado pela IDC Brasil 
- líder em inteligência de mer-
cado, serviços de consultoria e 
conferências com as indústrias 
de Tecnologia da Informação Para os próximos meses, a IDC prevê um mercado ainda aquecido.

Safra 2016/2017 
poderá aumentar 
em 15,3%

A estimativa da produção de grãos 
para a safra 2016/17 poderá fi car entre 
210,5 e 214,8 milhões de toneladas. 
É o que aponta o 1º levantamento 
da safra para este período, divulgado 
ontem (6), pela Companhia Nacional 
de Abastecimento. Com isso, o cres-
cimento poderá ser de até 15,3% em 
relação à safra anterior 2015/2016, 
que foi de 207,8 milhões.

O arroz apresenta retomada nas 
áreas não cultivadas na safra anterior, 
com uma produção entre 11,6 e 12 
milhões de toneladas. Com relação 
ao feijão primeira safra, o forte incre-
mento de área poderá refl etir numa 
produção de 11,9 a 18,7% superior 
à safra passada. Já o milho, também 
primeira safra, deverá ter produção 
superior à anterior, após três anos 
consecutivos de queda. 

A projeção para a soja é de cresci-
mento de até 6,7 a 9% na produção, 
podendo atingir de 101,8 a 104 mi-
lhões de toneladas. O amendoim deve 
ter uma produção de 408,8 a 421 mil 
toneladas, incrementada pelo ganho 
de área e produtividade. O levanta-
mento também indica um aumento 
na produção de algodão.

No caso da safra de inverno 2016, 
o grande destaque é para o trigo, cuja 
produção deverá ser de 6,3 milhões 
de toneladas, ou seja, 14,5% superior 
à safra passada, mesmo tendo sofrido 
redução de área (Conab). 
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Mercado brasileiro de 
celulares voltou a crescer
A venda de celulares voltou a crescer no Brasil. Entre os meses de abril e junho, foram comercializados 
12.044 milhões de aparelhos, sendo 10.779 smartphones e 1.265 feature phones (aparelhos 
convencionais, sem sistema operacional)

e Telecomunicações.
“Os feature phones estão 

reaquecendo o mercado. Em 
2015, houve falta de opções 
de aparelhos desse tipo. Hoje, 
a oferta é muito maior. Além 
disso, os celulares conven-
cionais atendem muito bem a 
demanda das áreas rurais, onde 
o 3G funciona mal e o 4G ainda 
não chegou. Neste caso, o in-
vestimento menor vale a pena”, 
conta Diego Silva, analista de 
pesquisa da IDC Brasil. Para os 
próximos meses, a IDC prevê 
um mercado ainda aquecido. De 
acordo com o analista “devemos 
ter um segundo semestre com 
excelente volume de vendas, 
especialmente durante a Black 
Friday e o Natal.

Financiamento de veículos 
tem melhor resultado

de 11,7% na comparação com 
agosto do ano passado).

Apesar de o mercado esboçar 
alguma recuperação no início do 
segundo semestre, o volume de 
negócios ainda refl ete o receio 
do consumidor em investir na 
compra de um veículo. “As pes-
soas têm medo de contrair uma 
dívida e não conseguir quitá-la. 
É preciso que elas recuperem a 

sua confi ança e renda, além de 
voltar a ter crédito. Esses são 
os três pilares que impactam o 
setor. Enquanto o consumidor 
não recuperar seu poder de 
compra, via aumento do nível 
de emprego e menor taxa de 
infl ação, ele não irá solicitar um 
crédito de maior valor”, afi rma 
o presidente da entidade, Gil-
son Carvalho (ANEF).
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É indiscutível dizer 

que este ano foi 

difi cílimo para todos 

os brasileiros, pessoas 

físicas e jurídicas. A boa 

notícia é que 2016 está 

chegando ao fi m

Mas o que esperar de 
2017, uma vez que o 
País está mergulha-

do em um profundo confl ito 
político e econômico? Parece 
que o azul no horizonte está 
bem mais distante do que 
se imagina... É fato que as 
incertezas que podem fazer o 
grande barco chamado Brasil 
continuar a velejar por águas 
frias e turbulentas represen-
tam um desafi o a mais para as 
empresas de todos os portes e 
segmentos. 

Portanto, neste momento, 
a palavra de ordem é com-
petição: quem se destacar no 
mercado e for melhor do que 
o concorrente, ganha o jogo. 
A crise está aí e quem quiser 
sobreviver a ela terá de se pre-
parar, uma vez que em tempos 
difíceis, a competência, a ha-
bilidade e a produtividade são 
colocadas à prova: as decisões 
têm de ser mais assertivas e é 
necessário ter todas as infor-
mações corretas para a tomada 
de decisões quando o assunto 
é dinheiro.

E, por falar em dinheiro, exis-
te uma questão importantíssi-
ma que deve ser considerada 
na hora de escolher o melhor 
destino para seus bens, lucros 
e rendimentos: os impostos. 
Não é nenhuma novidade que 
o Brasil tem uma carga tribu-
tária excessiva. Inclusive, é o 
País com o maior número de 
obrigações acessórias de toda 
a América Latina e Caribe, 
conforme aponta um estudo 
recente da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico – OCDE, o 
qual apontou que os brasileiros 
pagam o equivalente a 33,4% 
do tamanho da economia em 
impostos e taxas. 

Para piorar, as normas tri-
butárias sofrem alterações 
quase que diariamente e diante 
deste emaranhado de leis, 
normas, decretos, instruções 
normativas, atos declaratórios, 
portarias e medidas provisó-
rias, quem não tem dúvida do 
que fazer e como fazer que 
atire a primeira pedra. Por 
esse motivo, é de fundamen-
tal importância que se tenha 
um cenário tributário prévio 
e muito bem defi nido, o qual 
pode ser traçado por meio de 
um planejamento tributário, 
que tem como principal função 
a diminuição do montante de 

tributos pagos. Ele é o rumo 
para se evitar a incidência, 
adiar o ônus tributário e reduzir 
os encargos fi scais.

Um bom planejamento tribu-
tário tem início pela boa guarda 
e apresentação das informa-
ções econômico-fi nanceiras. 
Ele é o melhor mecanismo para 
as empresas que querem obter 
a máxima efi cácia com o menor 
custo possível. Além disso, tal 
estratégia é de fundamental 
importância para garantir 
bons retornos e incentivar o 
aproveitamento de benefícios 
previstos na legislação, como 
isenções fi scais e compensa-
ções de perdas, por exemplo. 

Planejamento tributário não 
é fi cção, muito menos modis-
mo. É, sim, uma realidade, 
e mais do que isso: nos dias 
atuais, o planejamento tribu-
tário pode ser considerado 
uma necessidade e questão de 
sobrevivência de uma maneira 
legal, sem que a empresa preci-
se apelar para a sonegação. 

Como diria o escritor e con-
sultor administrativo Peter 
Druck (1909-2005), conside-
rado o pai da administração 
moderna, “o planejamento de 
longo prazo não lida com deci-
sões futuras, mas com o futuro 
de decisões presentes”. Isso 
quer dizer que toda vez que te-
mos uma rápida perspectiva do 
trajeto que estamos seguindo, 
propendemos a tomar decisões 
mais fáceis, as quais, no início, 
podem até trazer bons resulta-
dos. Entretanto, com o passar 
do tempo, podem acarretar 
problemas. 

Aí está a importância de 
um planejamento tributário: 
ele é fundamental para que 
o estabelecimento cresça, é 
claro, mas neste estudo há 
consenso sobre os momentos 
de crise e as medidas que 
podem afetar o resultado da 
corporação a pequeno, médio 
ou longo prazo. Já está com-
provado que é mais plausível 
as empresas que se planejam, 
do ponto de vista fi scal, se 
desenvolverem e alcançarem 
a estabilidade, do que aquelas 
que não fazem nenhum tipo de 
planejamento.

De certa forma, a sobrevi-
vência das empresas daqui 
por diante está interligada à 
capacidade dos administrado-
res prognosticarem cenários 
favoráveis ou adversos. Como 
só restam apenas dois meses 
para 2016 acabar, a hora é opor-
tuna para os empresários con-
versarem com seus contadores 
e solicitar um planejamento 
tributário para 2017.

(*) - É tributarista e sócio-diretor do 
escritório Silva & Oliveira Advogados.

Flávio de Oliveira (*)

Planejamento tributário: 
fundamental

em tempos difíceis

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

de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br
TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

O Plenário da Câmara aprovou 
duas emendas do Senado ao 
projeto do deputado Ricardo 
Izar (PP-SP), que regulamenta a 
relação entre salões de beleza e os 
profi ssionais que trabalham neles. 
A matéria será enviada à sanção 
presidencial. De acordo com o 
substitutivo da deputada Soraya 
Santos (PMDB-RJ), os salões de 
beleza poderão fi rmar contratos 
escritos com profi ssionais cabe-
leireiros, barbeiros, esteticistas, 
manicures, pedicuros, depilado-
res e maquiadores.

O substitutivo aprovado cria 
as figuras do salão-parceiro 
e do profissional-parceiro. O 
primeiro será responsável pela 
centralização dos pagamentos e 
recebimentos dos serviços pres-
tados pelos profi ssionais no salão. 
Está prevista a possibilidade de 
adotarem o regime especial de 
tributação, podendo atuar como 
Microempreendedor Individual 
(MEI). Apesar de concordar com 
uma das emendas aprovadas, a 
deputada Erika Kokay (PT-DF) 
fez questão de ressaltar que dis-
corda do texto da proposta. 

“Fomos contra esse proje-
to porque ele representa a 
precarização das relações de 
trabalho. Ele quer rasgar a CLT. 
É um engodo aos profi ssionais 

Salões e profi ssionais 

parceiros poderão adotar 

regime especial de tributação.

O Brasil é a terceira nação 
da América Latina, atrás ape-
nas de Nicarágua e República 
Dominicana, no ranking de 
casamentos de meninas com 
até 18 anos de idade. No caso 
dos casamentos até os 15 anos, 
o país fi ca em 17º lugar no 
ranking mundial. Levadas pela 
pobreza, para fugir da violência 
física e sexual ou por pressão 
dos pais, da comunidade e da 
igreja, as adolescentes aceitam 
esse destino geralmente pouco 
depois da iniciação sexual.

É o que demonstra pesquisa 
do Instituto Promundo divulga-
da em audiência pública promo-
vida ontem (6) pela Comissão 
de Direitos Humanos do Senado 
e pelo projeto Pauta Feminina, 
da Procuradoria da Mulher do 
Senado. “O problema é nacio-
nal, brasileiro. Quando falamos 
em casamento infantil a gente 
lembra da Índia, da África, de 
tribos indígenas. Mas, Quando 
a gente olha pra esse número, 
tem algo que choca”, disse 
Danielle Araujo, coordenadora 
da pesquisa.

O estudo ouviu 250 meninas 
de até 18 anos e 250 homens, 
de 24 a 60 anos, casados com 
adolescentes nos dois estados 
brasileiros onde esse tipo de 
união é mais frequente: Pará 
e Maranhão. Mas o fenômeno 

A senadora Regina Sousa (C) presidiu a audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa do Senado.

Em uma sessão de home-
nagem aos 100 anos do 
líder, que comandou a 

Casa durante a Constituinte 
de 1988, integrantes do gover-
no do também peemedebista 
Michel Temer, como o ministro 
Eliseu Padilha (Casa Civil) 
destacaram frases históricas de 
Ulysses, como “o político tem 
que ter coragem”.

“Hoje o político tem que 
ter coragem para assumir os 
desafi os que aí estão”, disse 
Padilha, fazendo referência à 
atual situação fi nanceira do 
país e ao pacote de ajuste fi scal 
defendido pelo Executivo. O 
ministro lembrou que Ulysses 
integrou o MDB, partido que 
deu origem ao PMDB, e é um 
símbolo para correligionários e 
para a sociedade. “Ulysses foi 
um brasileiro que combateu 
politicamente, sem violência, e 

O então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses 

Guimarães, ao promulgar a nova Constituição.

Cirurgia para 
mudar sexo 
no registro 
civil não é 
necessária

O corregedor nacional de 
Justiça, ministro João Otávio 
de Noronha, entende que não 
é exigida cirurgia de mudança 
de sexo para alterar o nome no 
registro civil, como já decidiu o 
CNJ em julgamentos passados. 
A afi rmação foi feita em decisão 
ao pedido liminar da Defensoria 
Pública da União que afi rma que 
magistrados e cartórios estão 
condicionando a retificação 
do registro civil à realização 
da cirurgia de redesignação 
sexual.

Dessa forma, o corregedor 
nacional determinou que as 
corregedorias dos Tribunais 
de Justiça dos estados e os 
cartórios têm até 15 dias para 
informarem expressamente se 
a não exigência da cirurgia já 
foi objeto de regulamentação, 
bem como se está havendo 
problemas quanto a isso, como 
alega a Defensoria Pública da 
União.

Na mesma liminar, o ministro 
Noronha reafi rmou que todos 
os cidadãos têm direito de 
pleitear mudança nas infor-
mações pessoais do registro 
de nascimento, mas desde que 
percorram o mesmo caminho 
jurídico. O corregedor nacional 
de Justiça fundamentou a deci-
são nos princípios da isonomia 
e da segurança jurídica. “O 
sistema registral adota como 
princípios básicos a segurança 
jurídica como norte para evitar 
quaisquer tipos de condutas 
que busquem possível isenção 
de responsabilidade civil ou 
penal”, ressaltou o ministro 
Noronha na liminar (CNJ).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, confi rmou que a 
votação do projeto que altera 
a Lei de Repatriação será na 
próxima segunda-feira (10), 
mesmo dia previsto para a 
análise do primeiro turno da 
proposta que limita os gastos 
públicos por vinte anos. “Na 
repatriação, há uma articu-
lação de muitos partidos, 
inclusive da oposição, que 
pode gerar uma votação antes 
e com mais tranquilidade na 
segunda-feira”, avaliou.

A ideia é estimular mais 
contribuintes a regulariza-
rem recursos mantidos no 
exterior, já que as regras 
em vigor desde o início do 
ano não teriam alcançado o 
resultado esperado. Houve, 
no entanto, uma discussão 
nesta semana sobre como os 
tributos e multa relativos ao 
dinheiro regularizado seriam 
cobrados, se sobre a “foto” 
ou o “fi lme” do caminho dos 
recursos no exterior. Pela tese 
da “foto”, a arrecadação seria 
sobre os bens e recursos que 

Maia disse que há acordo para pautar a repatriação de 

recursos na segunda.

Senador 
aponta 
desencanto
do eleitorado 

O senador Elmano Férrer 
(PTB-PI) afi rmou que o alto ín-
dice de abstenção nas eleições 
municipais - superior a 17,5% 
do eleitorado, ou mais de 25 
milhões de eleitores, além dos 
votos brancos e nulos - foi uma 
resposta do eleitor ao modelo 
de política no Brasil. Na sua 
avaliação, as manifestações 
de insatisfação começaram a 
fi car mais evidentes ainda em 
2013, com a população indo 
às ruas para pedir mudanças. 
Para ele, uma reforma é mais 
do que urgente.

“Uma reforma que resgate a 
confi ança do povo brasileiro. 
Uma reforma que afaste o 
discurso do ódio ou da antipo-
lítica”, disse o senador, ao 

propor a votação urgente 
da proposta que reforça a 
fi delidade partidária de polí-
ticos eleitos, estabelece uma 
cláusula de barreira para os 
partidos conquistarem cadeiras 
nos parlamentos e acaba com 
as coligações nas eleições pro-
porcionais (Ag.Senado).
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Câmara homenageia 100 anos 
de Ulysses, símbolo das Diretas
Com a presença de familiares e amigos de Ulysses Guimarães, a Câmara dos Deputados lembrou 
ontem (6) a trajetória do político, tido como símbolo da defesa da democracia e da liberdade

a democracia e construiu a 
redemocratização do Brasil 
a partir de 1985”, afi rmou. O 
combate à ditadura militar pela 
política também foi destacado 
pelo presidente da Fundação 
Ulysses Guimarães, do PMDB, 
Moreira Franco, que lembrou 
que o líder conseguiu sintonizar 
sua atividade aos anseios da 
população. 

“Estamos homenageando o 
último político brasileiro que 
teve autoridade moral, que é a 
essência da atividade política, 
de dizer que estava falando em 
nome da nação”, disse. Na ses-
são, além de discursos exaltan-
do a trajetória do constituinte, 
foi lançado um selo comemo-
rativo elaborado dos Correios, 
pelos 100 anos do político, e 
um documentário produzido 
pela TV Câmara e dividido em 
três episódios (ABr).

conseguiu derrubar uma dita-
dura militar pela política, pela 
mobilização e pelo discurso, 
dando ao povo a noção de que 
tem a capacidade de mudar o 
Brasil”, disse.

Rodrigo Maia, hoje no coman-
do da Casa que já foi presidida 
por Ulysses Guimarães, ressal-
tou que ele foi “um dos maiores 
estadistas que a politica brasi-
leira teve. Sempre defendeu 

Lei de Repatriação será 
votada na segunda-feira

o contribuinte mantinha em 31 
de dezembro de 2014. Pela ideia 
do “fi lme”, a tributação e multa 
seriam sobre os valores e bens 
movimentados pela pessoa fora 
do País.

O relator da proposta, depu-
tado Alexandre Baldy (PTN-
GO) explicou que a tese da 
“foto” atende melhor ao objeti-
vo de atrair mais contribuintes 
para o regime de regularização 
fi scal. “Decidimos por incluir 

no relatório que a ‘foto’ é a 
melhor alternativa e, assim, 
colocaremos em votação a 
discussão no Plenário para o 
texto ser apreciado e votado”, 
disse o parlamentar. “A lei está 
aí e é preciso melhorá-la, dar 
segurança jurídica para que 
realmente seja motivo de 
adesão e, obviamente, alcan-
çar a arrecadação necessária 
ou, pelo menos, esperada”, 
acrescentou (Ag.Câmara).

Aprovada a regulamentação 
de parcerias

em salões de beleza

Brasil no topo dos países 
com mais casamentos

de adolescentes

é nacional, e ocorre tanto na 
área urbana quanto na área 
rural, salientou Danielle. O 
casamento vem com frequência 
após a iniciação sexual da ado-
lescente, ou por uma gravidez 
indesejada, como forma de 
“lavar a honra”. É também uma 
possibilidade de autonomia e 
independência em relação aos 
pais, já que a rede de proteção 
é vulnerável e falha e já natu-
ralizou os enlaces precoces. 
Em sua maioria, eles não são 
ofi ciais. 

O fator econômico incide de 
maneira determinante, mas a 
pobreza não explica tudo, afi r-

mou Danielle. “A menina é su-
bestimada, não tem autonomia, 
é vista como feita para casar 
ou ser do lar. Sair de casa para 
casar depois de ter emprego 
e formação superior não é um 
horizonte. O casamento é visto 
como uma possibilidade de 
saída”, destacou. “As meninas 
não desejam esse casamento, 
não é a primeira coisa nas suas 
vidas. Ele acontece por inúme-
ros fatores e elas se veem nessa 
circunstância. O casamento 
não é uma questão de escolha, 
pelo menos não foi isso que a 
pesquisa apontou”, registrou 
Danielle (Ag.Senado).

de salões”, disse a deputada. 
Por outro lado, Ricardo Izar 
argumentou que a proposta vai 
trazer para formalidade mais 
de 1 milhão de trabalhadores 
da beleza, como cabeleireiros, 
maquiadores e manicures. 
“Nosso partido orienta pela 
liberdade dos profi ssionais e a 
favor da beleza”.

O texto exige que os profi ssio-
nais sejam qualifi cados, perante 
as autoridades fazendárias, 
como pequenos empresários, 
microempresários ou micro-
empreendedores individuais. 
No contrato, deverá constar o 
percentual de retenções que o 
salão fará a título de aluguel de 
móveis e utensílios. A parte do 
profi ssional será a título de “ati-
vidades de prestação de serviços 
de beleza” (Ag.Câmara).



Ah... o nascimento do 

bebê, um momento 

mágico e esperado por 

toda família

Depois de nove longos 
meses de espera, com o 
nascimento da criança, 

chega também a difi culdade de 
amamentar, o sono interrom-
pido, as cólicas, e o processo 
de entender e identifi car os 
diversos choros e junto com 
todas essas informações vem 
o enigma de criar o vínculo 
entre a mãe e o bebê.

A música é um grande aliado 
neste momento, a partir da 
21° semana de gestação, o 
aparelho auditivo do embrião 
é formado, e assim o bebê é 
capaz de identifi car os sons 
do corpo da mãe, batimento 
cardíaco, corrente sanguínea, 
do processo digestivo e  entre 
essas sonoridades estão o 
timbre da voz  da genitora e 
de pessoas próximas. 

Este é o momento indicado 
pelos estudiosos de começar 
a colocar música para o bebê 
apreciar ainda dentro do ven-
tre; este repertório deve ser 
escolhido com critério, afi nal, 
será a carta na manga para a 
construção deste vinculo. 

O repertório deve ser se-
lecionado e pensado para 
acalantar as crianças, com 
sonoridades tranqiilas e vol-
tadas para os bebês. Hoje em 
dia, o mercado oferece um 
vasto repertório voltado para 
esse público, encontramos 
desde de Beatles a Beetho-
ven,  são regravações das 
obras em versão instrumental 
com timbres agudos e suaves, 
como marimbas, xilofones e 
metalofones.  

Porém, as gravações não 
substituem o ato de cantar 
para o bebê, esse procedimen-
to tem início também durante 
a gestação é um processo 
riquíssimo de identifi cação e  
reconhecimento do timbre de 
voz da mãe e do pai, a criança 
é capaz de reconhecer a voz de 
pessoas próximas e, quando o 
bebê nasce, essa sonoridade 

o tranquiliza toda vez que a 
mamãe canta para ele.

É comprovado que, se a 
mãe canta para o bebê ainda 
no ventre. ele se acalma. Mas 
ainda estamos falando do pe-
ríodo de gestação. E quando 
o bebê nasce, como fi ca? Ele 
identifi ca a mãe também pela 
voz, e quando  está irritado, 
é simples, acolhe, acalanta, 
canta, e magicamente o bebê 
se acalma. No momento do 
sono, da distração, da ama-
mentação, a voz e o olho no 
olho fazem toda a diferença 
para a construção do vínculo 
com a criança. 

Com o tempo, percebe-se 
o repertório preferido pelos 
pequenos; eles são capazes 
de sorrir e de identifi car, ainda 
quando bebês até os 4 meses 
de vida, a sonoridade que os 
agradam. Esse repertório fi ca 
marcado e a criança, com o 
tempo, identifi ca não só o 
timbre, mas também a cantiga 
escolhida.

Essa identifi cação acontece 
de forma visual, podemos 
identificar pela expressão 
facial e movimento; neste 
processo, são capazes de mar-
car com o corpo a pulsação, 
involuntariamente, formando 
quase uma coreografi a.

Aos poucos, esse movi-
mento corporal passa para as 
mãos, no primeiro momento 
com movimentos indefi nidos, 
e em seguida com palmas 
e gestos, esse movimento é 
notório entre 8 e 12 meses, 
justamente quando a criança 
começa a balbuciar e emitir 
sons como baba, papapa, 
dadadaaaa.... brrrrrrrrrr.... e 
assim, quando a mãe canta, a 
criança acompanha a canção 
à sua maneira.

Cante, toque e estreite o 
vínculo com seu fi lho por meio 
da música, afi nal, quem canta, 
os males espanta, acalanta e 
encanta!

(*) - Graduada em música, bacharel 
em fl auta transversal, pós-graduada 

em Docência do Ensino Superior 
em Música e Gestão Cultural, é 

Coordenadora de Música da ONG 
Liga Solidária e mãe da pequena 

Maria Julia, de 1 ano.

Mãe, o bebê e a música, 
vínculo que alimenta

Tamara Stuchi (*)

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
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Leilões

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011794-
07.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria 
Annita Graco Talmant, RG 59070675, CPF 048.880.928-26, que ABETEC Associação Brasileira 
de Educação e Tecnologia, ajuizou-lhe uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, que foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$3.489,35 (Abril/2016). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência 
de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente 
de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 04 de julho de 2016. 

4ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003903-
70.2010.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Douglas Artico da Silva, CPF 161.391.018-59, RG 20.971.828-6, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Locke Administração e Participações Ltda., alegando em 
síntese a cobrança de R$7.889,98 (em março/2010), referente ao débito oriundo do aluguel e demais 
encargos da locação do imóvel da Rua Paramu, 444, Apto. 07, Vila Bela, São Paulo, SP, desocupado 
em 08/09/2009, devidamente corrigido, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios. 
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, 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 21 de junho de 2016. 

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4002328-
66.2013.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marcelo Alves, CPF 
418.942.458-73, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 11.286,46 (Out/2013), acrescidos de juros e 
correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes 
e não pago. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir o prazo de 30 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701, § 1º 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, (art. 702 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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5ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041858-
91.2012.8.26.0001 (A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Paula Macéa Ortigosa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manuel Nieves 
Troitino CPF 085.939.718-14 e Odete Martins Troitino, 085.939.718-14, proposta uma ação de 
cobrança de R$ 28.601,87 (atualizado até Junho/2016) ora em fase de Cumprimento de Sentença por 
parte de Condomínio Edifício Stella Maris, procedeu-se a penhora do apartamento nº 17, localizado no 
1º Andar do Condomínio Edifício Stella Maris, situado na Rua Deputado Laércio Corte, 1107 Vl. Caiçara, 
Praia Grande, com a área útil de 50,96m2, área comum de 22,86m2, perfazendo a área total de 73,82m2, 
cabendo-lhe o direito de uma vaga na garagem coletiva do edifício, em lugar indeterminado, matricula nº 
71.702 no CRI de Praia Grande/SP, foi nomeado como Depositário o executado Sr. Manuel Nieves 
Troitino. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora realizada, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2016. 

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

FC Vila Madalena Participações S.A. - CNPJ 11.516.224/0001-77
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - (Em centenas de reais)

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanço Patrimonial Nota         2015         2014
Ativo / Circulante  2.084.637 2.025.613
Caixa e equivalentes de caixa 4 70.605 15.579
Clientes 5 33.835 30.878
Estoques 6 1.980.197 1.979.156
Total do Ativo  2.084.637 2.025.613
Balanço Patrimonial Nota         2015         2014
Passivo / Circulante  10.343 10.539
Obrigações sociais e trabalhistas 7 22 -
Obrigações tributárias 8 8.987 8.227
Contas a pagar 9 1.334 2.312
Patrimônio Líquido  2.074.294 2.015.074
Capital social 10.1 4.000 4.000
Reserva de agio  1.928.510 1.928.510
Reserva legal 10.2 29.633 14.223
Lucros ou prejuizos acumulados  112.151 68.341
Total do Passivo  2.084.637 2.025.613
Demonstração do Resultado Nota      2015      2014
Receita Operacional Bruta  370.792 341.969
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas  (51.717) (53.146)
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido  319.075 288.823
Resultado Financeiro Liquido 12 19.920 7.439
Resultado operacional antes do IR e CS  338.995 296.262
(-) IR e contribuição social corrente  (30.775) (27.809)
Lucro/Prejuizo do Exercício  308.220 268.453

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais       2015      2014
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  308.221 268.454
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  308.221 268.454
Aumento de ativos: - Clientes  (2.958) 7.030
- Estoques  (1.041) (900)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias  782 1.042
- Contas a pagar  (978) 1.236
- Depósitos de Caução  - (315)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 304.026 276.547
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capitalsocial Reserva de capital Reserva Legal Lucros acumulados         Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 4.000 1.928.510 800 106.310 2.039.620
Reservas de Lucros e reserva legal - - 13.423 (13.423) -
Lucros Distribuidos - - - (293.000) (293.000)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - 268.454 268.454
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 4.000 1.928.510 14.223 68.341 2.015.074
Reservas de Lucros e reserva legal - - 15.411 (15.411) -
Lucros Distribuidos - - - (249.000) (249.000)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - 308.221 308.221
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.000 1.928.510 29.634 112.151 2.074.295

Investimentos  (304.026) (276.547)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento (304.026) (276.547)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva legal  - (226.000)
Pagamento Dividendos  (249.000) (67.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento (249.000) (293.000)
Aumento (Redução) Líquido nas
 Atividades de Financiamentos  55.026 (16.174)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  15.579 31.753
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  70.605 15.579
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa  55.026 (16.174)

Florida Center Vila Madalena Participações S.A.
CNPJ 11.516.224/0001-77

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Ativo    2013    2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  32   54
Clientes  38   39
(-) Provisão devedores duvidosos -  -
Impostos a recuperar -  -
Outros créditos -  -
Estoques  1.978   1.957
    2.048   2.050
Não Circulante
Investimentos -  -
Partes relacionadas -  -
Imobilizado -  -
Intangível -  -
    -  -
Total do Ativo  2.048   2.050
Passivo    2013    2012
Circulante
Fornecedores -  -
Obrigações sociais e trabalhistas -  -
Obrigações tributárias  7   9
Adiantamento de clientes -  -
Contas a pagar  1
Provisão para investimentos -  -
    8   9
Não Circulante
Depósitos de caução - -
Financiamentos - -
    -  -
Patrimônio Líquido
Capital social  4   4
Reserva de agio  1.929   1.929
Reserva legal  1   1
Lucros ou prejuizos acumulados  106   107
     2.040   2.041
Total do Passivo  2.048   2.050

Demonstração do Resultado dos Exercicios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

       2013    2012
Receita Operacional Liquida  299   371
Imposto Sobre Serviço  (11)  (13)
Lucro Bruto  288   358
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas  (54)  (13)

Equivalência patrimonial -  -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  13   (0)
Resultado operacional antes
 do resultado financeiro líquido  248   345
Resultado Financeiro Liquido  1   11
Resultado operacional antes do IRPJ. e contribuição social  248   356
(-) Imposto de renda e contribuição social corrente  (24)  (28)
Lucro/Prejuizo do Exercício  225   328

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva de Adiantamento para futuro Reserva  Lucros
      social         capital            aumento de capital     Legal acumulados    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011  4   1.657  - -  (4)  1.657
Integralização de capital - - - - -  -
Reservas de Lucros e reserva legal -  271  -  1  -  272
Lucros Distribuidos - - - -  (216)  (216)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - -  328   328
Saldos em 31 de dezembro de 2012  4   1.929  -  1   107   2.041
Reservas de Lucros e reserva legal - - - - -  -
Lucros Distribuidos - - - -  (226)  (226)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - -  225   225
Saldos em 31 de dezembro de 2013  4   1.929  -  1   106   2.040

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

       2013    2012
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  225   328
- Depreciação e amortização -  -
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  225   328
Aumento de ativos:
- Clientes  1   (39)
- Impostos a recuperar -  -
- Estoques  (22)  (533)
- Adiantamentos e antecipações -  -
Aumento de passivos:
- Financiamentos a pagar -  -
- Partes relacionadas  0   -
- Obrigações tributárias  (2)  9
- Contas a pagar  1   (36)
- Depósitos de Caução -  -
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades operacionais  204   (272)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Investimentos -  -
Aquisição de imobilizado e propriedade para investimento -  -
Aquisição de intangivel  -  -
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades de investimento -  -
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva de Lucros -  -
Integralização de Capital -  -
Reserva legal   271
Pagamento Dividendos  (226)  (216)
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades de financiamento  (226)  55
Aumento (Redução) Líquido nas
 Atividades de Financiamentos  (22)  (216)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  54   270
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  32   54
Aumento (Redução) Líquido em
 Caixa e Equivalentes de Caixa  (22)  (216)

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Florida Center Vila Madalena Participações S.A. - CNPJ 11.516.224/0001-77
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)
Ativo   2014   2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  16   32
Clientes  31   38
(-) Provisão devedores duvidosos -  -
Impostos a recuperar -  -
Outros créditos -  -
Estoques  1.979   1.978
    2.026   2.048
Não Circulante
Investimentos -  -
Partes relacionadas -  -
Imobilizado -  -
Intangível -  -
    -  -
Total do Ativo  2.026   2.048
Passivo   2014   2013
Circulante
Fornecedores -  -
Obrigações sociais e trabalhistas -  -
Obrigações tributárias  8   7
Adiantamento de clientes -  -
Contas a pagar  2   1
Provisão para investimentos -  -
    11   8
Não Circulante
Depósitos de caução - -
Financiamentos - -
    -  -
Patrimônio Líquido
Capital social  4   4
Reserva de agio  1.929   1.929
Reserva legal  14   1
Lucros ou prejuizos acumulados  68   106
     2.015   2.040
Total do Passivo  2.026   2.048

Demonstração do Resultado dos Exercicios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

    2014 2013
Receita Operacional Liquida  355   299
Imposto Sobre Serviço  (13)  (11)
Lucro Bruto  342   288
Receitas (Despesas) Operacionais/ Administrativas  (53)  (54)

Equivalência patrimonial -  -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  5   13
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido  294   248
Resultado Financeiro Liquido  2   1
Resultado operacional antes do IRPJ. e contribuição social  296   248
(-) Imposto de renda e contribuição social corrente  (28)  (24)
Lucro/Prejuizo do Exercício  268   225

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva de Adiantamento para futuro Reserva  Lucros
      social         capital            aumento de capital     Legal acumulados    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012  4   1.929  -  1   108   2.041
Integralização de capital - - - -  -  -
Reservas de Lucros e reserva legal - - - -  -  -
Lucros Distribuidos - - - -  (226)  (226)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - -  225   225
Saldos em 31 de dezembro de 2013  4   1.929  -  1   106   2.040
Reservas de Lucros e reserva legal - - -  13   (13)  -
Lucros Distribuidos - - - -  (293)  (293)
Lucro ( prejuizo ) do exercício  -   -   -   -   268   268
Saldos em 31 de dezembro de 2014  4  1.929   -   14   68   2.015

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2014 2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  268   225
- Depreciação e amortização -  -
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  268   225
Aumento de ativos:
- Clientes  7   1
- Impostos a recuperar -  -
- Estoques  (1)  (22)
- Adiantamentos e antecipações -  -
Aumento de passivos:
- Financiamentos a pagar -  -
- Partes relacionadas  0   0
- Obrigações tributárias  1   (2)
- Contas a pagar  1   1
- Depósitos de Caução -  -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais  277   204

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Investimentos -  -
Aquisição de imobilizado e propriedade para investimento -  -
Aquisição de intangivel  -  -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento -  -
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva de Lucros -  -
Integralização de Capital -  -
Reserva legal   (226)
Pagamento Dividendos  (67)  (226)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento  (293)  (226)
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades de Financiamentos  (16)  (22)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  32   54
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  16   32
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa  (16)  (22)

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SEXTA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2016

RECOLHIMENTO DO INSS DA MEI
Empresária de uma microempresa optante pelo Simples Nacional 
entrou de afastamento por licença maternidade, durante 120 dias, 
como proceder com o recolhimento do INSS e as informações em 
GFIP? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ANTECIPAR O PROCESSO ELEITORAL DA CIPA EM 
120 DIAS ANTES DO TÉRMINO DA GESTÃO ATUAL?

Informamos que é de nosso entendimento não haver impedimento 
para que a convocação da eleição da CIPA ocorra em 120 (cento e vinte) 
dias antes do término da gestão atual.

AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO POR ALISTAMENTO 
Como proceder no caso de funcionário que se alistou no serviço militar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGOS TRABALHISTAS PARA EMPRESAS EM GERAL
Quais os encargos trabalhistas para as empresas de regime não do 
Simples? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO TEM HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:30HS ÀS 
22:30HS, TEMOS QUE PAGAR ADICIONAL NOTURNO PELA MEIA 
HORA QUE ULTRAPASSA AS 22HS?  

Informamos que nos termos do art. 73 da CLT, considera-se noturno o 
trabalho executado no período entre 22 horas de um dia e cinco horas 
do dia seguinte, sendo assim, o que passou das 22 horas a empresa é 
obrigada a pagar com adicional noturno.

REGULARIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A SEFIP
Com relação ao FUNRURAL e SENAR, o valor de ambos, tem que ser 
informado na SEFIP. Caso não tenha sido informado, qual procedi-
mento para regularizar a situação? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e

Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - Sammedi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 18 de outubro de 2016, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 3 e 4, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta
minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), para
deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Primeira pauta: deliberar sobre apresentação do relatório da auditoria realizada na
Sammedi e deliberações pertinentes. 2 - Segunda pauta: Deliberar sobre as questões
relacionadas ao afastamento do sócio Dr. Waldemar Gregory. 3 - Terceira pauta:
Assuntos gerais. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e
sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva - Diretor Presidente.                                                                     (07, 08 e 11)



Paróquia Santa María la Mayor, em Alcalá de Henares, onde estão os
documentos de batismo de Miguel de Cervantes.
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Especial
Fotos: Divulgação / Imagens: Reprodução

Ana Elisa Santana/EBC

Antes de se dedicar às letras, Miguel de Cervantes foi um homem 
de armas - período do qual se orgulhava muito. Ele fez parte da 
Armada Invencível, a mais famosas das esquadras da marinha 

espanhola, e lutou na Batalha de Lepanto, em que a Espanha venceu 
os turcos. Nessa batalha ele sofreu um grave ferimento que limitou os 
movimentos do braço esquerdo, "'para la gloria de la mano derecha', 
como diz o próprio Cervantes no prólogo da segunda parte do Quixote, 
de 1615", lembra a professora Rosângela Schardong, da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. 

Em 1569, ele teria fugido para a Itália após esse ferimento. Em 1575, 
foi capturado em Argel, onde fi cou preso até conseguir pagar seu res-
gate, em 1580. Viveu também em Portugal, entre 1581 e 1583, e no ano 
seguinte, ao fi nalmente voltar para Castela, casou-se com Catalina de 
Salazar e passou a viver em Esquivias, povoado de La Mancha de onde 
era sua esposa. Cervantes viveu por 68 anos, e morreu em 22 de abril 
de 1616. O registro de sua morte, no entanto, foi feito no enterro, no 
dia 23. Em memória ao escritor, em 23 de abril é comemorado o Dia do 
Livro na Espanha.

Cervantes já havia escrito algumas obras e poemas, mas um peque-
no e sofi sticado público conheceu o escritor após a publicação de seu 
primeiro livro de fi cção, A Galetea, editado em 1585. Em 1597, ele foi 
preso e passou a se dedicar à construção da história de Dom Quixote 
de La Mancha, obra que teve sua primeira parte publicada em 1605 e o 
tornaria um ícone da literatura mundial.

O romance Dom Quixote de La 
Mancha conta a trajetória de Alonso 
Quijano, um senhor fi dalgo que é 
obsessivo pela leitura de livros de 
cavalaria - muito populares à época 
-. Ele acredita que pode se tornar 
um cavaleiro andante e, a partir de 
então, faz em sua mente viagens 
nas quais se encontra com damas 
em apuros, gigantes, monstros e 
até moinhos de vento, que para ele 
eram seres vivos. Combatendo as 
injustiças, o personagem enfrenta 
situações penosas e ridículas, man-
tendo, porém, uma fi gura nobre e 
patética.

Cervantes inovou a literatura da 
época ao reunir na mesma narrativa 
características de diversos gêneros 
literários, discursivos e de poesia. 
"Ele vai experimentando formas 
novas; traz elementos do romance 
pastoril, da comédia, tragédia, dos 
relatos orais, do teatro; e por isso 
surge um modo novo de escrever os romances", explica a professora 
Rosângela Schardong, da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Uma das obras mais editadas no mundo, em 2002 Quixote foi escolhido 
como o melhor livro de todos os tempos por um conjunto de 100 escri-
tores de 54 países, em uma iniciativa do Instituto Nobel, na Noruega. "É 
um testamento da humanidade; é um livro que foi muito popular em sua 
época e tem elementos que são fundamentais para a história da literatura 
mundial, não somente da Espanha", afi rma Jorge Agulló Coves, professor 
de língua espanhola do Instituto Cervantes de Brasília.

Para a professora Rosângela Schordong, as características humanas 
nos personagens de Dom Quixote foram fator determinante para tornar 
a obra célebre. "Cervantes é brilhante em ilustrar a grande variedade 
de seres humanos; ele não faz uma obra que tem só personagens da 

Miguel de 
Cervantes: escritos 
para a humanidade

Miguel de Cervantes é o mais famoso escritor
espanhol de todos os tempos.
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Ilustração da segunda parte do livro Dom Quixote de La Mancha.
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A data exata de nascimento de Miguel de Cervantes 
é desconhecida: sabe-se que ele foi batizado no dia 
9 de outubro de 1547 e estima-se que ele tenha 
nascido pouco antes, em 29 de setembro, quando se 
celebra a festa do arcanjo São Miguel. Devido à falta 
de documentação da época, toda sua vida é cercada de 
mistérios e estimativas

nobreza, mas muitos das camadas 
mais populares, e registra o modo 
de falar, o modo de sentir e os con-
fl itos desses personagens", aponta. 
O relato de questões históricas 
importantes também aparecem 
no enredo: "mesmo dentro de uma 
paródia, ele insere questões sócio-culturais muito sérias para a época, 
como a perseguição aos Mouros, a intolerância religiosa; e ele faz isso 
com um sentimento humano muito apurado", afi rma Rosângela.

A representação das mulheres em Quixote também chama a atenção, 
segundo a professora. "Cervantes é brilhante na representação do grande 
leque de possibilidades do caráter, da sensibilidade humana, por isso 
há muitas mulheres na obra. A mais constante é a Dulcinéia, a amada 
do Dom Quixote, que representaria o ideal do feminino, de beleza, de 
sublimidade, de doçura. Ela é um personagem que não existe, mas 
alimenta o mundo do sonho do cavaleiro andante", pontua. Outras per-
sonagens, por outro lado, aparecem como inteligentes e muito valentes. 
"São mulheres que naquela época eram consideradas varonis, porque 
se considerava que essa fi rmeza de ânimo, essa coragem, essa valentia 
eram atributos masculinos", diz.

Os diálogos entre Quixote e seu companheiro, Sancho Pança, têm 
uma riqueza linguística admirável, segundo o professor Agulló Coves. 
"Muitas das expressões foram retiradas da linguagem da época; outra 
parte ele inventou", afi rma, mostrando algumas que são utilizadas até 
os dias atuais e têm suas versões também na língua portuguesa:

* A Dios rogando y con el mazo 
dando (bom por um lado, difícil por 
outro)

* Al ben entendedor, pocas 
palabras (Para o bom entendedor, 
meia palavra basta)

* Del dicho al hecho hay gran 
trecho (Não se deve confi ar em 
promessas ou aparências)

* De noche todos los gatos son 
pardos (Se não há transparência, é 
difícil enxergar defeitos)

* Gato por libre (Gato por lebre - 
algo de qualidade menor do que a 
esperada)

* No hay más límite que el cielo 
(Não há limites para as apirações)

* No es oro todo lo que reluce 
(Nem tudo que reluz é ouro)

Escrever de forma que fosse 
compreensível para todos os públicos foi uma preocupação de Cervantes: 
a intenção está descrita no prólogo de Novelas Exemplares, de 1613. E 
esta talvez seja a característica que o tornou tão conhecido. "Apesar de 
ele escrever de uma forma culta, a linguagem é muito mais elegante do 
que erudita, justamente para ser entendida pela maioria das pessoas", 
explica Rosângela.

Apesar da inegável relevância para a literatura, a obra de Cervantes 
não se resume a Dom Quixote. Entre seus livros menos conhecidos, o 
romance bizantino Perfi les, cujo prólogo foi escrito semanas antes de 
sua morte, é o que o escritor espanhol julgava ser sua melhor obra, 
segundo a professora. "São as aventuras de um casal de apaixonados 
que tem problemas familiares e fogem para Roma. Nesse caminho eles 
encontram várias pessoas, difi culdades e obstáculos. É uma obra de 
aventura, tem um valor literário e humano muito grande e que é pouco 
estudada. Ela merece a nossa leitura e atenção".

O reconhecimento do autor de 
Dom Quixote faz com que, por 
vezes, a língua espanhola seja cha-
mada de "a língua de Cervantes". 
Atualmente, o espanhol é um dos 
idiomas mais estudados em todo o 
mundo. Assim como todas as lín-
guas, o espanhol sofreu modifi ca-
ções no decorrer do tempo. A partir 
do século XVIII a preocupação com 
a padronização aumentou e  foram 
publicados livros e gramáticas que 
tinham o objetivo de preservá-la. 
Por isso, a língua espanhola atual 
é bastante parecida com à daquela 
época enquanto o espanhol me-
dieval, por outro lado, é de difícil 
compreensão.

Hoje a língua espanhola é falada por mais de 500 milhões de pessoas 
em todo o mundo e, com a variedade de países hispanohablantes, é 
impossível não haver variações linguísticas. As diferenças, segundo o 
professor do Instituto Cervantes Jorge Agulló Coves, se concentram 
em palavras do vocabulário, especialmente de frutas, roupas, objetos, 
etc., apesar de também aparecerem em questões gramaticais, com 
conjugações diversas para alguns verbos. "No entanto, temos um tronco 
que faz com que nós possamos nos comunicar sem nenhum problema", 
explica o professor.

Brasileiros e outros lusófonos - pessoas que falam a língua portugue-
sa - têm vantagem na hora de aprender a língua espanhola, segundo 
Agulló Coves. Ele explica que na língua portuguesa há mais sons, 
mais vogais abertas, o que faz com que o caminho contrário - hispa-
nohablantes aprenderem o português - é mais difícil. "Nós temos que 
aprender a pronunciar e reconhecer alguns sons que não temos; esta 
é a primeira difi culdade. Mas eu não diria que é muito mais difícil. 
Quem fala portugês tem difi culdade, por exemplo, com a pronúnica 
do 'R', em que nós usamos a ponta da língua enquanto vocês usam a 
garganta", exemplifi ca.

Uma armadilha podem ser os falsos amigos: palavras que têm a escri-
ta ou pronúncia iguais à língua portuguesa, mas carregam signifi cado 
diferente. É necessário cuidado e dedicação no aprendizado para não 
provocar situações de mal-entendido ou até contrangimento, uma vez 
que as semelhanças ao português fazem a língua espanhola parecer mais 
fácil do que a língua inglesa, por exemplo. "O estudante tem que escutar 
com atenção para ver quais são as palavras em espanhol, comparar com 
o português, conhecer as estruturas e ir construindo aos poucos esse 
conhecimento", aconselha o professor.
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Um “tradutor” de notas 
fi scais pode poupar 
tempo e dinheiro
na sua empresa

Quando o assunto é 

nota fi scal de serviço, o 

Brasil enfrenta sérios 

desafi os relacionados 

com a quantidade de 

prefeituras existentes 

no país: 5.570, com 

muitas delas ainda 

funcionando em papel

Outro desafi o é o número 
de programas e for-
matos de documentos 

eletrônicos existentes no 
mercado: mais de 40. Cenário 
perfeito para difi cultar a vida 
de qualquer empresa, por mais 
orçamento que tenha para 
investir no departamento de 
TI. É impossível conseguir 
cumprir os requisitos de 
todas as prefeituras. E este 
é um pesadelo que assola, 
principalmente, as empresas 
que tomam serviço em muitos 
municípios.

Quem contrata serviço de vá-
rios municípios já não precisa 
se preocupar com os inúmeros 
formatos de arquivos eletrôni-
cos existentes. Existe agora 
uma solução no mercado que 
traduz e integra a nota fi scal 
emitida em qualquer cidade, 
com os diversos sistemas de 
gestão.

Imagine uma empresa que 
tome serviços em todo o ter-
ritório brasileiro. É preciso 
ter uma equipe dedicada, 
diariamente, para inserir 
manualmente os dados das 
várias notas fi scais no sistema. 
Imagine uma empresa que 
lida mensalmente com 40 mil 
notas fi scais, tendo que inserir 
cada uma, de forma manual, 
no seu sistema de gestão. Um 
pesadelo, certo?

A solução passa a ser um 
intermediário que sirva de tra-
dutor. Desta forma a empresa 
não precisa se preocupar com 
nada. O processo passa a ser 
automático e fi ca centralizado 
em um único local.

 
Como tudo funciona?

Quando o prestador emite 
a nota fiscal de serviço, é 
automaticamente integrado 
ao sistema da prefeitura em 
questão, e a empresa tomadora 
do serviço recebe um link com 
as informações dessa nota fi s-
cal. Acontece que o que consta 

nesse link é normalmente uma 
imagem e não algo que se 
consiga integrar no sistema 
de gestão da organização. É 
aqui que entra o “tradutor”, 
que transforma essa imagem 
em informação útil e a inte-
gra no sistema de gestão da 
empresa. 

 
As vantagens da 

utilização deste tipo de 

solução são evidentes e 

imediatas

 Automação - todo o processo 
é feito de forma automática. 
Imediatamente após a prefei-
tura emitir o link com acesso 
à imagem (dados da nota fi scal 
de serviço devidamente auto-
rizada), a solução transforma 
esse documento em informa-
ção utilizável. 

Integração – a informação é 
integrada no sistema de gestão 
da empresa. Independente-
mente do software utilizado. 

 Agilidade – a empresa já 
não precisa se preocupar em 
inserir manualmente os dados 
das várias notas fi scais de ser-
viço. Isso faz com que se possa 
concentrar no negócio e tenha 
mais agilidade em reagir ao 
mercado e à concorrência.

Menos erros – com a tradu-
ção e inserção automática dos 
dados, os erros são minimiza-
dos.  Com isso poupa-se tempo 
e dinheiro. 

Registro de todo o processo – 
todo o processo fi ca registrado, 
desde a entrada da nota fi scal 
e leitura, o que permite, entre 
outras coisas, reduzir o prazo 
de pagamento.

Uma tecnologia de tradução 
de notas fi scais é adequada 
não só a grandes empresas 
(embora nestas a redução de 
custos seja mais evidente), mas 
também a pequenas e médias 
organizações. Tudo depende 
do número de notas fi scais de 
serviços recebidas mensal-
mente. O número mágico são 
as 300 notas fi scais de serviço. 
Ou o contato a vários formatos 
distintos de documentos. Por-
que isto signifi ca ter pessoas 
trabalhando, em tempo inte-
gral, na inserção manual de 
dados. Entre no futuro. Adote 
uma solução que lhe poupe 
tempo e dinheiro.  

 
(*) É Desenvolvedor de Negócios

na Saphety.

Alexandre Bastos (*)

News@TI
Evento sobre empreendedorismo digital

@Goiânia (GO) recebe amanhã (08) a sexta edição do Seminário 
Locaweb. Pela segunda vez na capital goiana, abordando o empre-

endedorismo digital, o evento é voltado para o público PME e àqueles que 
desejam iniciar o seu primeiro contato com o ambiente online, além de 
incentivar o networking entre os participantes. Os inscritos devem levar 
um quilo de alimento não perecível, estes serão doados para a Vila São 
Cottolengo, instituição fi lantrópica sem fi ns lucrativos. As vagas são limi-
tadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas via internet (https://www.
eventbrite.com/e/6-seminario-locaweb-goiania-tickets-27614559892).

Aplicativo ajuda a organizar empréstimos 
de itens a amigos

@Você já emprestou um livro, DVD ou qualquer objeto e, depois 
de algum tempo, percebeu que nunca o recebeu de volta? Para 

ajudar a ter mais controle sobre as coisas que empresta e até mesmo 
lembrar aquele amigo de devolver algo que você emprestou, já está 
disponível para download no Google Play e na App Store da Apple o 
GimmeBack, primeiro aplicativo gerenciador de itens emprestados 
para tablets e celulares, desenvolvido pela Art IT. O GimmeBack é 
totalmente gratuito e seu uso é muito simples.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171

Marcos Oliveira (*)
 

Esse contexto, cada vez 
mais crítico, está fazendo 
com que as perdas causa-

das às empresas por violações 
de segurança nãoparem de 
crescer. É o que aponta um novo 
relatório do instituto de pes-
quisa Ponemon. A cada ano o 
custo de uma violação fi ca mais 
pesado para a empresa atacada; 
entre 2014 e 2015, esse índice 
cresceu 29%. Empenhados em 
quantifi car as perdas causadas 
pelas violações ocorridas neste 
mesmo período, os analistas 
da Ponemon descobriram que os custos das violações subiram 
de US$ 3.8 milhões para US$ 4 milhões. E, ao que tudo indica, 
o futuro continua repleto de perigos. O mesmo levantamento 
mostra que nos próximos 24 meses deverá haver um crescimento 
de 26% de incidência de roubos de ativos digitais; em termos 
numéricos, os experts da Ponemon acreditam que cerca de 10 
mil ativos digitais serão roubados ou destruídos nos EUA nos 
próximos 24 meses.

 
Para os cibercriminosos, os ambientes de TIC das grandes em-

presas são o espaço onde eles irão agir para realizar violações e 
disseminar diversos tipos de malware (phishing, maladvertising, 
ransomware, etc.). Novos ataques são desenvolvidos todo dia. E, 
infelizmente, casos de invasões e roubos de dados que não são 
detectados durante semanas, meses e até mesmo anos seguem 
aparecendo.

 
Esse quadro está pressionando os líderes corporativos a iden-

tifi car soluções inteligentes de detecção de ameaças. A meta é 
empregar uma tecnologia capaz de atuar tanto no caso de uma 
violação pontual como no caso de uma sequência de compor-
tamentos incomuns que, tipicamente, podem causar perdas 
devastadoras à corporação usuária de TI.

 
Eis aqui quatro estratégias para evitar as perdas causadas por 

ataques avançados:
 
Não seguir as regras - Numa tentativa de automatizar uma 

parte do trabalho manual envolvido na detecção de anomalias, 
frequentemente as empresas confi am fortemente em regras 
e limites. Entretanto, essa abordagem acarreta seus próprios 
desafi os. Seu maior problema é ter sido desenvolvida para uma 
era anterior da TI, muito menos dinâmica. Hoje, por exemplo, 
limites e regras são inefi cazes e pouco úteis para garantir a se-
gurança de dados periódicos. Outra faceta problemática dessa 
abordagem é que os alertas gerados por essa visão podem criar 
ruído desnecessário. Tanto barulho pode distrair a atenção das 
equipes de informações estratégicas sobre segurança e resposta 
a incidentes.

Estratégias inovadoras para 
vencer os criminosos digitais
Por trás dos ataques digitais avançados há uma indústria criminosa muito capitalizada, contando com 
hackers experientes e, em alguns casos, patrocinada por alguns países

Estabelecer uma referência de comportamento normal 

dos dados – Toda organização é singular e está em constante 
transformação. É comum que, momentos após ser determinada, 
uma referência possa se tornar imprecisa devido a alterações no 
ambiente de rede ou do comportamento do usuário. Estabelecendo 
uma referência dinâmica automatizada para o comportamento 
normal, as organizações são capazes de identifi car o perfi l cor-
reto da atividade da rede e das aplicações na nuvem e, assim, 
perceber claramente uma atividade anormal. A construção de 
uma referência para checar se um determinado comportamento é 
normal pode ser realizada por meio da alavancagem da captura de 
pacotes, além do uso analítico de registros forenses de rede.

 
Não confi ar em processos de monitoração manuais - 

Frequentemente, as equipes de resposta a incidentes adotam 
uma abordagem manual de monitoramento de segurança. 
Neste modelo, atribui-se a alguns membros da equipe tarefas 
de monitorar painéis de controle e identifi car comportamentos 
anômalos. Entretanto, esse processo pode consumir um tempo 
extremamente grande e facilmente levar a equipe de segurança 
de TI a resultados inefi cazes e imprecisos. Estamos vivendo 
em um mundo multiprotocolo com acessos provenientes de 
diferentes dispositivos, em que a nuvem é uma realidade. Neste 
quadro, qualquer controle manual está fadado ao desastre. A 
TIC atual faz com que seres humanos dependam de sofi sticadas 
soluções automatizadas, plataformas atualizadas várias vezes ao 
dia que identifi cam e bloqueiam ameaças que, em alguns casos, 
acabaram de ser criadas.

 
Considerar o impacto da Shadow IT – No passado, a se-

gurança de redes se restringia às aplicações cuidadosamente 
homologadas, analisadas e implementadas pelo departamento 
de TI. Hoje, as práticas de Shadow IT e de BYOD (Bring Your 
Own Device) tornaram o ambiente de negócios muito mais com-
plexo. Para vencer seus desafi os profi ssionais, é comum que os 
funcionários acessem na Internet aplicações construídas sem 
segurança para realizar tarefas que, por um motivo ou outro, não 
estão contempladas nas soluções corporativas. Isso é o Shadow 
IT, uma realidade e um desafi o para as empresas. O perímetro 
em expansão, por outro lado, introduz nesta equação incontá-
veis novos endpoints que exigem que as equipes de segurança 
pensem de maneira diferente sobre a abordagem à detecção e 
prevenção de ameaças.

 
A guerra continua e as recomendações sobre o que fazer e o 

que não fazer para preservar a segurança da informação é algo 
em evolução constante.

 
Nesta batalha, é essencial o uso de soluções de detecção de 

ameaças e de resposta a incidentes que alavanquem o nível de 
segurança da empresa. Além da avaliação cuidadosa das soluções 
disponíveis no mercado, é importante participar de reuniões de 
usuários, ligar-se a associações voltadas para a manutenção da 
segurança, atualizar constantemente seus conhecimentos sobre 
segurança da informação. O próximo ataque certamente virá: cabe 
à equipe do CISO estar preparado para isso, contando com todo o 
conhecimento e a tecnologia necessários para vencer o inimigo.

 
(*) É country manager da Blue Coat Brasil.

30% das PMEs brasileiras já 
aderiram à nuvem 

A recém divulgada pesquisa “2016 Brazil Small & Medium Bu-
siness: ICT & Cloud Services Tracker Overview”, encomendada 
pela Intel Brasil à AMI Partners, revela que 30% das pequenas e 
médias empresas já começaram o processo de adoção de serviços 
na nuvem. Para Allan Pires, consultor da Pa Latinoamericana , o 
dado reforça  a percepção de que os empreendedores brasileiros 
estão cada vez mais propensos a adotar soluções tecnológicas 
de baixo custo. “A ideia da Computação em Nuvem surge para 
as PMEs como uma forma de construir o seu crescimento no 
mercado, sem a necessidade de fazer grandes investimentos em 
tecnologia. A nuvem, antigamente, era utilizada para armazena-
mento de arquivos, mas ganhou uma proporção maior de mercado 
ao fornecer um modelo diferenciado que é capaz de integrar 
sistemas virtuais e aplicativos muito potentes e que conseguem 
substituir todos os servidores de uma empresa”, comenta.

Allan ainda frisa que, para pequenos e médios negócios, o ganho 
é imensurável por conseguir armazenar de forma escalável todos os 
dados, com o valor que vai de acordo com a utilização do recurso.

O conceito de Internet das Coisas 
(IoT) não é mais uma coisa tão 
recente e muito se profetizou a 
respeito da enorme mudança que 
conectar equipamentos à internet 
traria para pessoas e empresas. Mas 
o que fazer com os dados fornecidos 
por um hardware comum quando ele 
se transforma em algo smart?

Precisamos pensar além do frisson 
que a IoT trouxe e entender que a 
internet é um mecanismo, e que estar 
conectado é apenas abrir a porta para 
a oportunidade de expandir a capa-
cidade de um equipamento e extrair 
informações dele. Essa é a grande 
vantagem competitiva que precisa 
ser percebida pelas companhias. 
A partir dela, será possível efetuar 
novas análises e mudar o processo 
produtivo, oferecendo serviços com previsão mais efi caz, oti-
mização de processos e experiências que gerem valor. Isso se 
torna uma nova fonte de receita para as empresas.

Ainda existe muito espaço para expansão da utilização da 
IoT além de simplesmente rastrear veículos de frotas. Por 
meio da telemetria e logaritmos com funções específicas é 
possível coletar dados de inúmeros ativos, da temperatura 
e necessidade de manutenção de um refrigerador em um 
ponto de venda ao trabalho que uma equipe em campo está 
desenvolvendo.

É nesse momento que o Geren-
ciamento de Dispositivos Móveis 
(MRM – Mobile Resource Manage-
ment) atua. Ele recebe os dados 
provenientes da conectividade dos 
hardwares e os transforma combus-
tível para operações. Ele permite 
que o gestor saiba onde os recursos 
móveis de uma empresa estão, ma-
pear seus deslocamentos e onde eles 
devem estar para gerenciar a força 
de trabalho e melhorar a resposta 
à demanda dos clientes. Além da 
redução dos custos operacionais, a 
gestão remota de ativos impactará 
a forma que vivemos e os processos 
produtivos das companhias.

Utilizando uma combinação de 
tecnologia, hardware e software o 
gerenciamento de dispositivos mó-

veis consegue mais do que dizer onde um ativo está localizado. 
É possível gerir com mais precisão os custos e funcionários 
através de uma monitorização em tempo real dos dados como, 
por exemplo, consumo de combustível, rotas reais tomadas, 
consumo de materiais e atividade de equipes em campo.

Saber que existem ferramentas voltadas para redução de custos 
e efi ciência operacional, especialmente na atual situação econô-
mica do país, pode ser o empurrão que as empresas precisam.

(Fonte: Paulo Lerner - CEO da PV Inova).

A gestão de ativos a partir dos dados de IoT 
será o próximo diferencial competitivo
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Esta sexta, o oitavo dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas ou perigosas. 

Mercúrio ingressa no signo de Libra e faz a comunicação fácil e conciliadora. Agora é o momento de fi rmar acordos e buscar 

a conciliação. A Lua fi ca fora de curso o dia todo até ingressar em Capricórnio no fi nal da tarde. Este deve ser um dia mais 

refl exivo. Podem acontecer mudanças nos planos. O Sol em mau aspecto com Plutão pode gerar crises e afastamentos. É muito 

importante eliminar tudo o que não serve mais para que ocorra a verdadeira transformação. No início da noite a Lua faz um 

aspecto tenso com Mercúrio que pode trazer difi culdades na comunicação e nos deslocamentos.
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Manhã bem agitada com ótimo 
entendimento devido à facilidade 
nas comunicações. O dia é bom 
para colocar seus pontos de vista 
e convencer as pessoas, que estão 
mais fl exíveis com o Sol em Libra 
dando desejo por lazer e por estar 
em lugares bonitos e interessantes.  
30/530 - Verde.

Livre-se do que não serve mais para 
abrir espaço para aquilo que irá re-
novar sua vida neste fi nal de outubro 
com o Sol indo para seu signo oposto. 
Lua fi ca fora de curso o dia todo até 
ingressar em Capricórnio no fi nal 
da tarde. Este deve ser um dia mais 
refl exivo. 17/917 – Azul.

Com o Sol em Libra entre em con-
tato com amigos, colegas e procure 
ajudar os outros, pois através deles 
irá se renovar. Há possibilidade de 
o dinheiro estar mais escasso. Há 
ansiedade e frustrações que podem 
levar a excessos. Olho na balança, 
se não quiser ganhar peso. 74/274 
– Amarelo. 

Bom momento para os contatos, 
as conversas, leituras, aulas e até 
mesmo os deslocamentos. No fi nal 
da tarde evite assumir compromis-
sos e cuidado com relacionamentos 
tensos. Pode haver pressão para 
que alguns assuntos se acelerem 
criando atritos entre as pessoas. 
65/965 – Branco.

Use de habilidade no trato com 
as pessoas, isso ajudará a manter 
bons relacionamentos. As relações 
sentimentais dão momentos muito 
felizes e consolidam ligações. É 
preciso cuidado com as extrava-
gâncias não exagerando para não 
gastar dinheiro além de suas posses. 
09/109- Verde.

Comece a mudar seu rumo, toman-
do atitudes quem vinham a tempo 
sendo adiadas. Pode ser que certas 
dúvidas ainda tragam perturbações. 
A noite o mau aspecto entre o Sol e 
a Lua anuncia o início da fase quarto 
crescente da Lua, em que há pressão 
no ambiente. 33/933 – Azul. 

Na parte da tarde leve em frente à 
organização da vida fi nanceira, pois 
o dinheiro tende e fi car mais escasso. 
Com o Sol em Libra estará mais equi-
librado, imparcial e diplomático o que 
ajudará a ganhar pontos em reuniões 
e contatos. 56/956 – Vermelho.

Controle suas palavras que levam 
a um desequilíbrio nas relações 
profi ssionais. O Sol em Libra ajuda 
no diálogo já que as pessoas esta-
rão mais fl exíveis e receptivas a 
novas ideias. Irá consolidar relações 
amorosas e superar alguma crise no 
amor. 44/844 – Azul.

Bom momento para a relação a dois 
e a realização fi nanceira. Precisa 
planejar e resolver os impasses que 
tenham surgido. Conseguirá o que 
deseja se souber agir com diploma-
cia. Olho na balança, se não quiser 
ganhar peso., porque a tendência pé 
engordar.  65/765 – Marrom.

Manhã bem agitada com ótimo en-
tendimento devido à facilidade nas 
comunicações. Há uma grande chan-
ce de alegrias nos contatos sociais e 
sentimentais recém-iniciados. Uma 
situação ainda pode ser favorável, 
aguarde, evite tomar atitudes im-
pensadas. 45/745 – Branco.

Pode melhorar as fi nanças ao rece-
ber um dinheiro a mais, atrasado 
ou devido. Cuidado, as dívidas só 
devem ser assumidas com cuidado 
e análise profunda de seus efeitos, 
pois o dinheiro é escasso. Dedique-
se a manter contato com pessoas a 
quem sensibilize. 55/855 – Cinza.

O Sol em seu signo dá facilidade para 
o diálogo, contatos sociais, festas e 
acontecimentos marcantes. Até a se-
mana que vem mantenha a rotina em 
assuntos fi nanceiros, porque depois 
o Sol ilumina a casa do dinheiro. Não 
se afaste de seus ideais, que devem 
ser mantidos. 79/979 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de Outubro de 2016. Dia de Nossa Senhora do Rosário, São 
Helano, Santa Osita, São Mateus de Mântua, Santo Augusto, Santa Justina, 
e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Dia do Idoso e Dia 

Nacional do Compositor. Hoje aniversaria o ator Ricardo Petraglia que 
faz 49 anos, o ex-goleiro Dida que nasceu em 1973, a cantora Pitty que faz 
39 anos e o ator André Luiz Miranda que nasceu em 1987.

O nativo do dia O nativo de Libra deste grau manifesta habili-
dade de deixar sempre muito claro o seu lado 

positivo. Muito intuitivo e inteligente, tem a necessidade de perfeição 
que pode levá-lo a perder tempo racionalizando demais e se fi xando em 
detalhes. Com a tendência a ser reservado tende a ser mal interpretado. 
Da mesma forma, percebe claramente o que há de bom e elevado na vida 
deixando de lado o que lhe parece ser mau e desprezível. Estas caracte-
rísticas o fazem alvo da admiração das pessoas, e sua presença é sempre 
muito apreciada por todos. Fisicamente tende a ser miúdo, mas resistente, 
e essa combinação de características o torna atraente e cativante.

Simpatias que funcionam Para receber 

uma propos-

ta de trabalho: Coloque 1 pitada de açúcar em um copo 
com água. Enrole uma chave comum em um pedaço de 
papel onde estejam escritos seu nome e o seu endereço. 
Mergulhe esse pacotinho na água açucarada. Deixe o copo 
em um lugar lato (em cima de um armário, por exemplo) 
durante 7 dias. No oitavo dia, reze 1 Pai-Nosso e peça ao seu 
anjo da guarda que a ajude a conseguir um emprego. Jogue a 
água e o papel fora e carregue a chave na sua bolsa. O copo, 
depois de lavado, pode ser usado como de costume.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e vida 
longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, separação 
ou afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus 
inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo durante 
sete dias. Números de sorte: 08, 21, 35, 41, 69 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Silvia Sant’Anna.

A cantora e compositora paulista Silvia Sant’Anna 
lança “Ninho”, seu primeiro álbum solo autoral, e faz 
show com participação especial do cantor e compositor 
carioca Leo Middea, que está em turnê de lançamento 
de seu segundo álbum, A Dança do Mundo. Seu pri-
meiro EP “Ninho”, gravado e produzido por Gabriel 
Whitaker Agnelli, mostra estas diversas infl uências 
a cada track, não apenas marcadas nos ritmos mas 
como nas letras, já que as composições variam entre 
português e inglês.

Serviço:  Teatro de Bolso do Iv Mundo, Praça Jesuíno Bandeira, 124, Vila 
Romana. Sábado às 21h. Ingresso: R$20 (couvert artístico).

Tico Santa Cruz apresen-
ta o show que fará turnê a 
partir do fi nal do ano com 
canções ácidas, proféticas 
e transgressoras de Cazuza. 
No repertório, clássicos como 
Faz parte do meu show, 
Exagerado, Cobaias de Deus 
e Burguesia. O espetáculo 
viaja pelas fases críticas e 
afetuosas de um artista que 
viveu e escreveu sua história 
no Rock e na Música Popular 
do Brasil. Segundo Tico, as 
apresentações celebrarão o 
inesquecível e provocativo 
universo do poeta marginal, 
buscando sua atmosfera em 
interpretações de quem se 
identifi ca e entende as angús-

Espiritual
A peça “Estação do Adeus” 

conta a estória de vida de uma 
mulher e sua passagem do plano 
físico para o espiritual. Sua vida 
é marcada por um triângulo 
amoroso, onde a pessoa rejeitada 
comete suicídio. No decorrer da 
trama, são encenados momentos 
de um velório onde as pessoas 
se preocupam em socializar, 
fazem negociações, comem e 
outras frivolidades, totalmente 
desfocadas do objeto central: 
dar apoio ao desencarnado e 
sua família. Ocorre durante a 
peça personagens que estão 
neste plano espiritual e são 
assediados por espíritos desen-
carnados, ora como obsessão, 
ora como amparo. Ao fi nal da 
história a protagonista recebe a 
oportunidade da espiritualidade 
superior de resgatar os débitos 
com seu desafeto, através da 
reencarnação. As cortinas se 
fecham deixando o espectador 
refl etindo sobre a continuidade 
da vida e sua responsabilidade 
para com suas ações.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Rodo-
via Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista, 
tel. 3034-2172. Terças e quartas às 21h. 
Ingresso: R$ 70. Até 26/10.

Riscos
No drama “Abismo”, sentimento incondicional de 

pai para fi lho, de homem para mulher. Perda. No vazio 
dos sufocados, lembrança, culpa e solidão. Só paramos 
para pensar o que estamos fazendo com nossas vidas 
quando nos deparamos com uma situação de risco. 
E é assim que pai e fi lho, soterrados por um desliza-

mento de terra, encontram no derradeiro momento 
a oportunidade de questionar a relação entre eles, 
a vida e suas principais difi culdades: o comodismo, 
o medo, o fracasso, os erros do passado e, talvez, a 
maior delas: sobreviver. Com Chris Fabrício, Beto 
Paixão, Breno Furini e Tiago Melo.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros, 
tel. 3801-1843. Sextas, às 21h. Ingresso: R$ 30. Até 16/12.

Branco Mello, Sergio 
Britto e Tony Bellotto, 
agora acompanhados 
por Beto Lee, fi lho 
de Rita Lee, na 
guitarra, dando mais 
consistência sonora à 
banda e Mario Fabre 
na bateria, prometem 
agitar o público com 
muito rock´n roll

Além de sucessos que 
consagraram os Titãs 
em 34 anos de carreira 

e de músicas de discos icôni-
cos como “Cabeça Dinossau-
ro“, a banda resgata canções 
que não tocava há tempos, 
como “ Será Que é Isso Que Eu 
Necessito? “ e “ Nem Sempre 
se Pode Ser Deus“. No reper-

Titãs

D
iv

ul
ga

çã
o

tório, músicas do mais recente 
e elogiado CD – Nheengatu 
também serão apresentadas 
em novas versões e claro, não 

poderia faltar a interpretação 
da banda para “Pro Dia Nas-
cer Feliz“, clássico do Barão 
Vermelho.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef 
Kryss, 318, Barra Funda, tel.  3611-3042. 
Sexta (14) e sábado (15) às 21h30; 
domingo (16) às 20h. Ingressos: de R$ 
160 e R$ 200.

Lançamento
Divulgação

PERANTE O SEXO. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial 
de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles 
que o deslustram. Psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria 
de sexo, problemática diferente. Em qualquer área do sexo, refl ita antes 
de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no 
espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por 
suas necessidades afetivas, porquanto embora o amor seja luz uniforme 
e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de 
mil modos na senda evolutiva. Use a consciência, sempre que se decidir 
ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males 
da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea: “não faça 
ao outro o que não deseja que o outro lhe faça”. O trabalho digno que lhe 
assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. 
Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, 
porque você se precipitará dentro delas. Não queira a sua felicidade ao 
preço do alheio infortúnio, porque todo desequilíbrio da afeição desvairada 
será corrigido, à custa da afeição torturada, através da reencarnação. Se 
alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifi que 
se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Não 
julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo e 
sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede 
respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando 
que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas, e, 
vendo dias pessoas unidas, você nunca pode afi rmar com certeza o que 
fazem; e, se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por 
parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais 
culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca 
da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas 
experiências. Em todos os desafi os e problemas do sexo, cultive a miseri-
córdia para com os outros, recordando que, nos domínios do apoio pela 
compreensão, se hoje é seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu 
dia de receber. Livro Sinal Verde – F.C. Xavier.

Pegadas de Cazuza

tias, os medos e as aventuras 
que foram deixadas pelas 
pegadas de Cazuza.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Sho-
pping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, 
Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Terça (11) às 
21h. Ingressos: de R$ 80 a R$ 100.
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O pretendente: SAMY SZNAJDER MESNIK, solteiro, profi ssão administrador empresas, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (28/06/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Laercio Mesnik e de Miriam Sznajder Mesnik. A pretendente: ANDREA FELDON, 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no 
dia vinte de um de março de mil novecentos e oitenta e seis (21/03/1986), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Henri Feldon e de Michelle Calmanowitz Feldon.

O pretendente: EMIR FUAD ANTACLI, solteiro, profi ssão engenheiro eletrônico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (01/08/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Fuad Antacli e de Maria Tereza Moysés Antacli. A pretendente: CAROLINA QUEIROZ 
MARQUES DA CRUZ, divorciada, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia vinte de seis de março de mil novecentos e oitenta 
e dois (26/03/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  José Aparicio 
Marques da Cruz e de May Queiroz Marques da Cruz.

O pretendente: HENRIQUE CARDOSO SANDOVAL, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia onze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (11/08/1989), residente e domiciliado em São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, fi lho de Adan Enrique Sandoval Gayoso e de Rita Arruda 
Cardoso. A pretendente: CAROLINA MEIRELLES DE AZEVEDO BELLO, solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (07/01/1988), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha André Bello e de Maria Analia Meirelles de Azevedo Bello. Obs.:  
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residencia do pretendente. 

O pretendente: JOSE IVANILDO DE SOUZA, divorciado, profi ssão zelador, nascido em 
Trindade, Estado de Pernambuco, no dia dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (18/09/1968), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Teresinha Roberto de 
Souza. A pretendente: ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA, solteira, profi ssão consultora de 
loja, nascida em Pombal, Estado da Paraiba (Registrada em Condado/PB), no dia vinte de 
um de junho de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de  João Bosco da Silva e de Francisca Ribeiro dos Santos.

O pretendente: YURI TOBIAS ARAKI, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
São José dos Campos, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (28/01/1989), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Virgilio Araki e de Marilda Fadini da Silva. A pretendente: JÚLIA 
GUADIX MARINHO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Jacareí, Estado de São 
Paulo (Registrada em São José do Campos/SP), no dia vinte de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/05/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Ricardo 
Augusto Marinho e de Maricarmen Villela Guadix Marinho.

O pretendente: ALEXANDRE ZYLBERSTAJN, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e seis de junho de  mil 
novecentos e oitenta e cinco (26/06/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Jairo Zylberstajn e de Reizla Zylberstajn. A pretendente: MARIA PIA DE SIQUEIRA 
GARCIA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia quinze de setembro de mil novecentos oitenta e seis 
(15/09/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Manoel Fernando Garcia 
e de Ailaine Fernandes Osorio de Siqueira Garcia.

O pretendente: HERNANDEZ ORSINI GARCIA, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Campinas, Estado de São Paulo (Distrito Barão Geraldo), no dia trinta de abril de 
mil novecentos e setenta e nove (30/04/1979), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Paulo Cesar Garcia e de Regina Célia Orsini Garcia. A pretendente: FERNANDA 
DE OLIVEIRA ALVES, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jabaquara), no dia dezessete  de novembro de mil novecentos oitenta e seis 
(17/11/1986), residente e domiciliada neste Estado, fi lha de Marcos Philippi Alves e de 
Maria Aparecida de Oliveira. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito 
de residencia da pretendente. 

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDWARD PEREIRA SHAYER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo, Capital, (Subdistrito Jardim Paulista), no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e setenta e seis (01/04/1976), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Milton Shayer e de Clelia Pereira Shayer. A pretendente: MIRELE FERNANDA 
PINTO, solteira, profi ssão comissária de bordo, nascida em São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze de abril de mil novecentos oitenta  
(12/04/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Manuel João Pinto e de 
Maria do Carmo Lourencin Pinto.

O pretendente: HENRIQUE DOS REIS MEIRELLES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (1º Subdistrito), no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (21/01/1983), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Sidney Fernandes Meirelles e de Lélia Mara Neves dos 
Reis Meirelles. A pretendente: DÉBORA PEDROTTI TAVARES, divorciada, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e setembro e nove (30/10/1979), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de  Valdecyr Martins Tavares e de Maria Sueli Pedrotti Tavares.

O pretendente: AKIO ARASHIRO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em Haebaru-
cho, Shimajiri-qun, Okinawa, Japão, no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
setembro e nove (14/09/1979), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Yasuaki 
Arashiro e de Michiko Arashiro. A pretendente: ADRIANA KLIPPEL, solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, no dia cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e um (05/08/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de  José Jardelino Klippel e de Maria Rosa Klippel.

O pretendente: FERNANDO GOMES DE PINHO JUNIOR, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Maria), no dia dois junho 
de mil novecentos e setembro e cinco (02/06/1975), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Fernando Gomes de Pinho e de Suzana Leme Gomes de Pinho. 
A pretendente: BEATRIZ SINKIVICIO MONTEIRO DE BARROS REZENDE, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em Santo André, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), 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 Roberto Monteiro de Barros Rezende e Roseli 
Sinkivicio Monteiro de Barros Rezende.

O pretendente: FREDERICO JOSÉ HUMBERG, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia quatro de abril de mil 
novecentos e setenta e dois (04/04/1972), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Paulo Gilberto Humberg e de Eliana Humberg. A pretendente: FABIANA TEDESCHI 
MARZOLA, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Bauru, Estado de São Paulo (1º 
Subdistrito), no dia treze de setembro de mil novecentos e setenta e dois (13/09/1972), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Clovis Marzola e de Nilva Tedeschi 
Marzola.

O pretendente: VINÍCIUS KRÜGER CHALUB FADANELLI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (25/06/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho  de Eduardo Fadanelli e de Maraby Krüger Chalub Fadanelli. A pretendente: LAURA 
AMARAL PATELLA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul (2ª Zona), no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/08/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Paulo Mario Patella e de 
Hilda Maria Amaral Patella.

O pretendente: OTÁVIO CAMARGO DE LUCA, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (05/02/1988), residente e domiciliado nesta Capital, 
fi lho  de José Luiz Trebilcock Tavares de Luca e de Maria Isabel Cruz de Camargo. A 
pretendente: CARLA DANIELA DE SOUZA, divorciada, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia seis de Julho de mil 
novecentos e setenta e seis (06/07/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Maria Ilza de Souza. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residencia do pretendente. 

O pretendente: MARTIN HELFST LEICHT, divorciado, profi ssão engenheiro mecânico, 
nascido no Uruguai, no dia vinte e três de março de mil novecentos  e setenta e um 
(23/03/1971), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de  Hans Julius Helfst e de 
Janet Leicht Hugo de Helfst. A pretendente: CAROLINA HILSE CARBONE, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito de Cerqueira 
Cesar), no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta  (24/03/1980), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Stefano Carbone e de Rosemarie 
Adelheid Hilse Carbone. 

O pretendente: GUSTAVO DE ARAUJO ASSUNÇÃO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, no dia vinte de dezembro de 
mil novecentos e setenta e sete (20/12/1977), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de  Ivan Augusto Assunção e de Virginia Lucia de Araujo Assunção. A pretendente: 
MARIANA BIANCHIM PRADO, solteira, profi ssão relações públicas, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará, no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(12/08/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  José Roberto Prado e 
de Elisabeth Bianchim Prado.

O pretendente: LUÍS FERNANDO PELÁEZ COVATTI, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (19/12/1989), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Rui José Covatti e de Marta Loreto Peláez Covatti. A pretendente: 
ADRIANNA RODRIGUES NETTO DA COSTA ROCHA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo, Capital, (Subdistrito Cerqueira César), no dia quinze de Julho de 
mil novecentos e oitenta e cinco (15/07/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Luiz Miguel Costa Rocha e de Lucia Rodrigues Netto da Costa Rocha. 

O pretendente: ANDRÉ FABIANO DE LIMA, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia trinta e um maio  de 
mil novecentos e setenta e cinco (31/05/1975), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Antonio Silvio de Lima e de Fátima Tristão de Lima. A pretendente: SIMONE 
APARECIDA RUIS, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Garça, 
Estado de  São Paulo, no dia vinte  e um de dezembro de mil novecentos e setenta e 
sete (21/12/1977), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Silvio Ruis e de 
Aparecida Luan Ruis.

O pretendente: EDVAN ANDRE MORAIS, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Araci, Estado da Bahia, no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta 
(25/06/1970), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Anastácio Catarino 
Morais e de Antônia Andrade de Morais. A pretendente: KARINA SANTOS GOMES, 
solteira, profi ssão auxiliar  administrativa, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Ibirapuera), no dia quatro de janeiro de mil novecentos setenta (04/01/1970), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Ferreira Gomes e de Maria Aparecida 
Silva dos Santos.

O pretendente: JOÃO DE MELLO RIBEIRO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze  de 
novembro de mil novecentos e oitenta e três (12/11/1983), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Francisco José Prado Ribeiro e de Maria Tereza Bueno de 
Mello Prado Ribeiro. A pretendente: DANIELLE LOUDAL MOTTA TEIXEIRA, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba 
(1º Ofício), no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (14/10/1982), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Janser Loudal Florentino Teixeira e de 
Maria de Fatima Motta Loudal.

O pretendente: FERNANDO MOTA DOS SANTOS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito da Vitória), no dia primeiro de  
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (01/11/1985), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Francisco Antonio Fernando Moreira dos Santos e de Sonia 
Maria Lopes Mota. A pretendente: AYALA SAMPAIO SANTOS, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito de São Pedro), no 
dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito  (05/02/1988), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Antunes dos Santos e de Nadja Helena de 
Castro Sampaio Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PEDRO CAITÃ FRAZÃO SUPLICY, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Curitiba, Estado do Paraná (1º Ofício), no dia vinte de março de mil 
novecentos e oitenta e um (20/03/1981), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de João Virmond Suplicy Neto e de Marilena Frazão Suplicy. A convivente: JÚLIA 
ESMANHOTO DE CARVALHO, solteira, profi ssão advogada, nascida em Curitiba, 
Estado do Paraná (2º Ofício), no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (01/01/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos Roberto 
de Carvalho e de Rita de Cássia Guimarães Esmanhoto de Carvalho. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento, e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002, artigo 
1525, incisos 1)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0027916-83.2012.8.26.0100 - 646/12 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga 
Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Orlando Pinto de Oliveira, Virginia da Costa de 
Oliveira, Joaquim da Costa, Magdalena Colantuomo da Costa, Elpidio da Costa, Aparecida 
Rodrigues da Costa, Santina da Costa, Adir da Costa, Anna da Costa, João da Costa, Alzira da 
Costa Oliveira, Raimundo de Oliveira, Nair da Costa dos Reis, Joaquim Xavier dos Reis, 
Antonio da Costa, Maria de Nazaré Costa, José da Costa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que Alvino Pinheiro Ribeiro e 
outra ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na 
Rua Ilha de Maracá, 103, Jardim São Benedito, São Paulo/SP, CEP 08371-455, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

IMPORTADORA BRASTOKIO LTDA. torna público que requereu à CETESB a Renovação
da Licença de Operação, para fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados, à Rua dos Alpes, 440/450/464, Cambuci, SP.

BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para Ponto de Abastecimento Próprio, sito à Avenida Nicolas
Boer, 610, Parque Industrial Tomas Edson São Paulo/SP.

ALFA PARTS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 30010418 emitida em 03/10/2016 para
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente, sito à Avenida
Henrique Franco, 555, Limoeiro São Paulo/SP.

Andrey Hepburn e Gregory Peck, no fi lme

‘A princesa e o plebeu’, lançado em 1953.

A empresa italiana trará 
os modelos Primavera 
com motor 125 cmü e 

159 cmü, ambas com motor 
de 4 tempos e freios ABS, a 
Vespa Sprint 150, esportiva 
e dinâmica, com rodas de 12 
polegadas, farol retangular, a 
GTS 300 com freios frontal e 
traseiros e painel digital, e a 
946 Emporio Armani.

A última, com design retro, 
injeção eletrônica e ABS, foi 
criada para festejar o aniversá-
rio de 130 anos da Piaggio e os 
40 do Emporio Armani, os dois 
símbolos do “Made in Italy”. O 
modelo “Primavera” receberá 
uma versão especial, com ape-
nas mil unidades, numeradas, 
e será vendido a partir da pró-
xima segunda-feira (10) pela 
internet. No entanto, os preços 
não foram divulgados. “Vamos 
seguir o preço de mercado. Nós 
estamos vendendo uma expe-
riência. Vespa é Vespa”, disse 
Longino Morawski, presidente 
da Piaggio Brasil.

A meta até o fi m de 2016 é 
vender 2 mil unidades da Vespa. 
Em 2017, 12 mil e em 2018, 35 
mil unidades dos produtos da 
marca. “O Brasil passa por uma 
scooterização. Nosso estudo 
aponta para o crescimento nos 

A crítica é parte 

fundamental do processo 

para orientar as 

pessoas a apresentarem 

comportamento e 

desempenho adequados 

a uma determinada 

situação e, além disso, 

é importante para 

o aprendizado e o 

crescimento

O famoso feedback ajuda a 
modifi car a nossa manei-
ra de lidar com algumas 

situações e a trabalhar com 
mais empenho na busca de me-
lhores resultados. Pessoas bem 
sucedidas sabem valorizar as 
críticas que recebem de chefes, 
subordinados, colegas, clientes, 
fornecedores, no meio em que 
vivem e aprendem a utilizá-las 
em proveito próprio, não apenas 
no ambiente de trabalho, mas 
também nas relações sociais e 
familiares.

O feedback é essencial para 
ajudar na motivação dos profi s-
sionais. A “técnica do sanduíche” 
para dar um retorno sobre as 
atividades dos colaboradores, 
além de ser simples e efi caz, 
ajuda no aprendizado de como 
fazer uma crítica construtiva. 
Para entende-la melhor, pense 
nos passos para se fazer um 
sanduíche: primeiro, corte o 
pão em duas metades e passe o 
condimento de sua preferência; 
coloque o recheio que você mais 
gosta e, por último, feche com a 
outra base do pão.

Pois bem, o feedback cons-
trutivo também pode ser feito 
da mesma forma, em apenas 
três passos:
 • Primeiro passo - “Base 

do pão”: inicie a conversa 
com ênfase e valorização 
dos pontos fortes daquele 
colaborador. Lembre-se de 
que o objetivo é aprimorar 
um comportamento ou de-
sempenho e, ao comentar 
algo que não deu certo, 
use expressões positivas. 
Isso indicará que esse 
“bate-papo” terá desfecho 
assertivo;

 • Segundo passo - “Re-
cheio”: a exemplo do seu 
sanduíche, essa é a parte 
mais importante, por isso 
vou descrevê-la em tópi-
cos:

 a) Descreva o que acon-

teceu: qual é o proble-
ma? Tenha bem claro o 

que, no atual comporta-
mento ou desempenho, 
precisa ser alterado 
e por quê.  Cite um 
exemplo real, esse é um 
ponto crucial;

 b) Ouça: permita que o 
colaborador exponha 
suas dúvidas e motivos 
de suas possíveis difi -
culdades;

 c Descreva o compor-

tamento desejado: 
seja específi co. É muito 
importante deixar claro 
o desempenho ou resul-
tado esperado;

 d) Procure soluções em 

conjunto: promover 
os ajustes necessários 
para a execução da 
tarefa pode não ser 
muito simples. Ajude 
com orientações e su-
gestões, tendo-se em 
vista o objetivo final 
esperado;

 e) Chegue a um acordo: 
é delicado forçar a exe-
cução do trabalho da 
forma que o líder julga 
ser adequada ou agir 
para mudar o comporta-
mento do colaborador. 
Por isso, é importante 
ajudar e encorajar dian-
te do desafi o proposto, 
mas nunca se esquecer 
de que é ele quem reali-
zará a tarefa. Pense na 
seguinte frase: “eu sei 
fazer isso muito bem, 
mas outros podem fazer 
ainda melhor”.

 • Terceiro passo – “Fechar 
o sanduíche”: reforce no-
vamente os pontos positi-
vos. Demonstre confi ança 
na possibilidade de êxito, 
aperfeiçoamento e cresci-
mento.

É bom frisar que, além desse 
passo a passo, você deve criar 
o ambiente apropriado para a 
crítica, busque falar com o cola-
borador em um local adequado, 
em particular e isento de inter-
rupções. A crítica é sempre em 
particular, o elogio em público. 
Nunca ao contrário. Siga os 
passos da “técnica do sanduíche” 
para melhorar os relacionamen-
tos na empresa. Você também 
pode utilizá-los para revisar seu 
próprio desempenho.

(*) - É coach de carreira, palestrante, 
professora dos cursos de MBA 
da FGV. Em 2014 lançou o livro 

‘Despertar Profi ssional’, pela Editora 
Integrare, que contém dicas práticas 

de comportamento no trabalho. 

Aprenda a dar feedback 
com “técnica do sanduíche”

Daniela do Lago (*)

Ícone na Itália, Vespa começa 
a ser vendida no Brasil

O grupo Piaggio revelou os detalhes da famosa motocicleta Vespa que será vendida no Brasil em 
parceria da companhia de investimento Asset Becley
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o sucedido por seu fi lho Enrico 

Piaggio. A ideia inicial foi com-
partilhada também com o en-
genheiro Corradino D’Ascanio 
e o designer Mario D’Este. 
Os três tinham como objetivo 
criar um veículo que unisse a 
“popularidade da bicicleta com 
a elegância e o conforto de um 
automóvel”. 

Após alguns protótipos, o trio 
conseguiu o modelo ideal, que 
foi batizado de Vespa por causa 
da parte central fi na da moto 
que lembrava a cintura de uma 
vespa. No entanto, Piaggio foi 
o responsável por popularizar 
a marca e criar um novo meio 
de transporte que atendesse 
às necessidades de mobilidade 
diárias dos italianos após a Se-
gunda Guerra Mundial, época 
na qual a Europa tentava se 
recuperar da crise econômica 
que abalava o continente.

A motocicleta é um dos ícones 
da cultura italiana e também é 
parte indispensável de clássicos 
do cinema, como “A Princesa e 
o Plebeu”, dirigido por William 
Wyler, “A Doce Vida”, do cineas-
ta Federico Felini, entre outros. 
Até hoje, mais de 18 milhões de 
unidades já foram fabricadas e 
seu nome é símbolo de elegân-
cia e estilo (ANSA).

próximos anos. Acreditamos 
no mercado e a Vespa está 
inserida em um mercado bem 
promissor”, disse Morawski. 
Segundo Giuseppe de Paola, 
vice-presidente da Asset, “as 
melhores coisas acontecem 
no meio da crise porque é lá 
que estão as oportunidades. 
As tendências mostram que 
nos últimos cinco anos a co-
mercialização de scooter teve 
crescimento”.

No início, as Vespas serão 
importadas, mas a ideia é que 
seja construída uma fábrica no 
país com início da produção em 
2018 para garantir o abasteci-
mento do mercado local, inclu-

sive, a exportação para países 
da América Latina. “Estamos 
conversando com uma grande 
montadora no Brasil para fazer 
a montagem”, afi rmou Santo 
Magliacane, CEO da Asset 
Beccley. As duas primeiras lojas 
serão inauguradas no próximo 
dia 22, na rede Iguatemi, nos 
shoppings JK e Iguatemi, em 
Campinas. Já a loja de rua será 
aberta em novembro, na mesma 
região paulistana. 

História Criada no dia 23 de 
abril de 1946, na cidade de Flo-
rença, a Vespa é uma companhia 
italiana de criação e montagem 
de veículos de duas rodas, cujo 
fundador foi Reinaldo Piaggio, 

Descobertos por pescadores no início do século passado, os restos 
do naufrágio de um navio mercante de 2000 anos atrás, ao largo da 
ilha de Anticítera, na costa grega, tornou-se mundialmente famoso 
por revelar a chamada “máquina de Anticítera”, um complexo me-
canismo de rodas e engrenagens que permite calcular a posição de 
corpos do sistema solar. Essa máquina às vezes é citada como o mais 
antigo computador conhecido. No fi nal de agosto, pesquisadores 

LEROS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 11.017.349/0001-52

CHAMADA PÚBLICA 01/2016
A Léros Energia e Participações S.A. promove dia 10 de Outubro de 2016,
Chamada Pública para a compra de energia elétrica. O Edital de compra está
disponível, nesta data, para os Agentes de Comercialização da Câmara de
Energia Elétr ica no site: www.grupoleros.com.br.

Ossos de Anticítera que estudam o naufrágio de Anticítera fi zeram uma nova descober-
ta: ossos humanos, preservados por baixo de camadas de cacos de 
cerâmica e areia. A informação é do serviço Nature News, da revista 
Nature. Especialistas ouvidos pela publicação notam que encontrar 
ossos humanos em naufrágios antigos é algo raríssimo – os ossos 
são comumente espalhados e destruídos pela vida marinha e pelas 
correntes.

Ossos já haviam sido encontrados nos restos de Anticítera por Jac-
ques Custeau em 1976, mas o novo achado abre caminho para que se 
tente extrair e analisar DNA (Jornal da Unicamp).

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

5ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041858-
91.2012.8.26.0001 (A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Paula Macéa Ortigosa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manuel Nieves 
Troitino CPF 085.939.718-14 e Odete Martins Troitino, 085.939.718-14, proposta uma ação de 
cobrança de R$ 28.601,87 (atualizado até Junho/2016) ora em fase de Cumprimento de Sentença por 
parte de Condomínio Edifício Stella Maris, procedeu-se a penhora do apartamento nº 17, localizado no 
1º Andar do Condomínio Edifício Stella Maris, situado na Rua Deputado Laércio Corte, 1107 Vl. Caiçara, 
Praia Grande, com a área útil de 50,96m2, área comum de 22,86m2, perfazendo a área total de 73,82m2, 
cabendo-lhe o direito de uma vaga na garagem coletiva do edifício, em lugar indeterminado, matricula nº 
71.702 no CRI de Praia Grande/SP, foi nomeado como Depositário o executado Sr. Manuel Nieves 
Troitino. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora realizada, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2016. 



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Página 10 São Paulo, sexta-feira, 07 de outubro de 2016

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: JULIO CÉSAR MENDES AFONSO, estado civil divorciado, profi ssão 
enfermeiro, nascido em Osasco - SP, no dia 05/02/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilo Afonso e de Tânia Mara Fonseca Mendes 
Afonso. A pretendente: JAQUELINE RODRIGUES BONDEZAN, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 19/02/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Bondezan e de 
Izolina Rodrigues Bondezan.

O pretendente: ANDRÉ SARAIVA RABANÉA, estado civil divorciado, profi ssão publicitário, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 02/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erico Rabanéa e de Maria da Glória Diogo 
Saraiva Robanéa. A pretendente: ISABELLA CHRISTINE CAMILO LOPEZ, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 21/08/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Abad Lopez e de 
Heloisa Helena Camilo da Silva Lopez.

O pretendente: PEDRO EDMUNDO DIOGO GUERREIRO DA COSTA, estado civil 
divorciado, profi ssão operador máquina, nascido em Freguesia de Pombal, Concelho 
de Pombal, Portugal, no dia 10/11/1985, residente e domiciliado em Pombal, Portugal, 
fi lho de João Carlos Guerreiro da Cova e de Maria Rosa Diogo. A pretendente: KARINE 
SAQUELE MENA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, 
Casa Verde - SP, no dia 16/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Eduardo de Souza Mena e de Maria Aparecida Saquele.

O pretendente: TIAGO EUGENIO ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
planejamento, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 11/09/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio de Almeida e de Veronica Aparecida 
dos Santos Eugenio de Almeida. A pretendente: ERIKA BARRETO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de administração predial, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
03/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
José Barreto e de Ana Lucia dos Santos.

O pretendente: ADAILDO SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Ipupiara - BA, no dia 03/05/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdeto José Ferreira e de Felisbela Silva Ferreira. A pretendente: 
DAGMAR ODETE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Oliveira dos Brejinhos - BA, no dia 18/10/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Souza e de Maria Odete de Souza.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são arquiteto, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 06/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto de Andrade e 
de Cristina Gardim de Moura Andrade. A pretendente: PATRICIA KAORI AKAMINE 
MIYASHIRO, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida neste Subdistrito - SP, 
no dia 20/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Kazufumi Miyashiro e de Mieko Akamine Miyashiro.

O pretendente: CARLOS CESAR MARTINS COLLADO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 12/09/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Collado Fernandes e de Odilla Martins 
Collado. A pretendente: JOZIANE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são compradora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 15/12/1973, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João José da Silva e de Valdomira 
Correia dos Santos.

O pretendente: JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi s-
são militar, nascido em Garanhuns - PE, no dia 09/01/1942, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nicolau Ferreira da Silva e de Amara Antonia 
Nascimento. A pretendente: MARIA GORETE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Cajazeiras - PB, no dia 06/04/1965, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira da Silva e 
de Cecilia Gomes da Silva.

O pretendente: BRUNO YOSHIAKI KAKAZU, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 25/09/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hidemitsu Kakazu e de Yoschiko Kakazu. A preten-
dente: CRISTIANE MAYUMI ARAKAKI, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, 
nascida neste Subdistrito - SP, no dia 05/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Yasuji Arakaki e de Rosa Akemi Yonamine Arakaki.

O pretendente: GUSTAVO BRUNO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Barbosa da Silva e de Selma Aparecida de 
Castro Silva. A pretendente: BÁRBARA SZUPARITS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 20/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Elias da Silva e de Magda Aparecida 
Szuparits Silva.

O pretendente: ALEXSSANDER MORAES DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido dem Mogi das Cruzes - SP, no dia 26/10/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eder Teixeira de Camargo e de Silvia 
Moraes Caetano de Camargo. A pretendente: FERNANDA DE JESUS PAULO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia 01/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourivaldo Paulo e de 
Sueli de Jesus Paulo.

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 22/04/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio José Rodrigues e de Maria Batista Rodrigues. 
A pretendente: MÁRCIA PÔRTO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nas-
cida em Boquira - BA, no dia 18/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jovino de Jesus Souza e de Angelina Pôrto Souza.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 27/06/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José James da Silva e de Cleide de Oliveira 
Silva. A pretendente: ALESSANDRA SOUZA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão 
telemarketing, nascida em Santo André - SP (Registrada em Ferraz de Vasconcelos - SP), 
no dia 16/02/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexsandro Pereira Marques e de Valeria Lima de Souza Marques.

O pretendente: EVERTON PAULINO DE LIMA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 14/03/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lavousier Ferreira e de Nilda 
Paulino de Lima. A pretendente: FERNANDA ALVES BEZERRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos - SP, no dia 18/09/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernandes Bezerra e de 
Francisca Alves da Silva Bezerra.

O pretendente: RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ta-
xista, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 10/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto de Oliveira e de Veronice de Souza 
Oliveira. A pretendente: ANA CAROLINA BITTENCOURT SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
18/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Antonio dos Santos e de Maria das Graças Bittencourt da Silva.

O pretendente: EMERSON PAULINO DE LIMA FERREIRA, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 09/06/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lavousier 
Ferreira e de Nilda Paulino de Lima. A pretendente: ELAINE ALVES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Guarulhos - SP, no dia 04/09/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Iranildo Bernardo da 
Silva e de Maria Lucia Alves da Silva.

O pretendente: MARCOS DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Coaraci, (Almadina) - BA, no dia 09/04/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antenor de Jesus Santos e de Maria de Lourdes 
Ribeiro Santos. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Maceió, (Bebedouro) - AL, no dia 14/03/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Caetano da Silva e de Maria 
do Socorro dos Santos Silva.

O pretendente: BRUNO FERNANDES DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão 
empilhador, nascido em Guarulhos - SP, no dia 10/12/1990, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Ferreira de Paula e de Nilsa 
Fernandes da Paz de Paula. A pretendente: VALERIA SOUZA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Icô - CE, no dia 11/02/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Silva do Nascimento e 
de Cândida Nicolau Souza Silva.

O pretendente: GILSON CARLOS DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 25/01/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Carlos de Freitas e de Julieta Gonçalves 
Pereira. A pretendente: MIDIAN DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Suzano, (Registrada em Itaquequecetuba) - SP, no dia 01/04/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo de Souza 
Ribeiro e de Rosilene dos Santos Ribeiro.

O pretendente: MOISÉS JOSÉ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em São Francisco, (Buritis) - MG, no dia 01/11/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José da Conceição. A pretendente: ROSA 
MARIA DIAS MOIZES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, São 
Miguel Paulista - SP, no dia 11/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Angela Maria Dias Moizes.

O pretendente: THIAGO DE SÁ, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Sorocaba - SP (registrado em Itaquaquecetuba - SP), no dia 13/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Sá 
Filho e de Oribia Jesus de Sá. A pretendente: JUCINETE CARLA DE FREITAS, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Guarulhos - SP (registrana 
no Distrito de Itaim Paulista, nesta Capital), no dia 02/12/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilson Carlos de Freitas e de 
Juliete Gonçalo Pereira.

O pretendente: IZAR VIANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão chefe de 
gabinete, nascido em Borrazópolis - PR, no dia 23/11/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Viana da Silva e de Audalia França 
da Silva. A pretendente: ADRIANA VALQUIRIA DE SÁ, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 12/09/1972, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cardoso de Sá e de 
Maria das Graças de Sá.

O pretendente: JHONATAS AMANCIO BORGES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de caminhão, nascido em Poá - SP, no dia 01/09/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Costa da Silva e de Gilda Amancio Borges 
Silva. A pretendente: BRUNA SÁ VIANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 30/11/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Izair Viana da Silva e de Adriana Valquiria de Sá.

O pretendente: ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de encanador, nascido em Francisco Conde - BA, no dia 11/01/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Jesus e de 
Vera Lucia dos Santos. A pretendente: LEIZIANE FRANCISCA DOS SANTOS DE JE-
SUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Francisco do Conde - BA, no dia 
04/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Moura de Jesus e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: LUIZ APARECIDO DE ALMEIDA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Guarulhos - SP, no dia 05/12/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Aparecido de Almeida e de Luzia Apa-
recida dos Santos. A pretendente: MARCELLE VITORIA LIMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão monitora, nascida em Guarulhos - SP, no dia 27/04/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Cardoso da Silva e de 
Adriana Teixeira Lima.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DE PAULA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar geral, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 15/03/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laudini José Ferreira e de Eliana 
Maria de Paula. A pretendente: IZABELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 17/10/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Muniz da Silva e 
de Claudia do Nascimento Oliveira.

O pretendente: CÍCERA ANTONIA NOBRE, estado civil solteiro, profi ssão contralador 
de acesso, nascido em Santa Rita de Cassia - BA (registrado em Belém do São Francis-
co - PE), no dia 14/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Aurelina Nobre de Lima. A pretendente: ADRIANA TEIXEIRA LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 02/10/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas Teixeira Lima 
e de Maria Pereira Lima.

O pretendente: LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 26/02/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Martins Sobrero e de 
Maria da Gloria de Oliveira. A pretendente: PATRÍCIA EVELLYN SILVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP (registrada em Guarulhos - SP), no 
dia 17/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Maria Silveira e de Ivanete Alves da Silva Silveira.

O pretendente: BRUNO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Maceió (1º Subdistrito) - AL, no dia 05/05/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Madalena Nunes da Silva. A pretendente: NATALÍ 
DE SÁ LEAL, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santa Isabel - SP 
(registrada em Itaquaquecetuba - SP), no dia 09/12/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eroni Santos Leal e de Vanderlea de Sá Leal.

O pretendente: CLAUDIO PAIVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
de vendas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/01/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvino Martins de Souza e de 
Marcelina Maria Paiva de Souza. A pretendente: CAMILA BOLAINA DE FARIA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
12/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson de 
Paula Faria e de Maria Luiza Bolaina de Faria.

O pretendente: REGINALDO SOARES ROSA, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
de instalação, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 03/12/1976, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos Rosa e 
de Maria Soares Rosa. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES CAMPOS, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
12/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
dos Santos Campos e de Anazira Alves Frutuoso.

O pretendente: JÔNATAS SANTOS MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 22/04/1986, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nerivaldo dos Santos Macedo e de 
Maria França Santos. A pretendente: DANIELE MENDES FRANÇA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 17/08/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aparecido Mendes França 
e de Marli Marciano da Silva.

O pretendente: FERNANDO MOURA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
bombeiro, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 22/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lazaro da Rocha de Souza e de 
Edna Moura de Souza. A pretendente: CAMILA AGAPITO BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão analista, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 13/12/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Barbosa e de 
Laurides Agapito Barbosa.

O pretendente: MARCIO CONCEIÇÃO FERRAZ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/08/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Ferraz de 
Almeida e de Maria Leni da Conceição. A pretendente: FABIANE APARECIDA DE MORAIS, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 12/12/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Benedito Bueno de Morais e de Juraci Regina Rossi de Morais.

O pretendente: CARLOS ANTONIO PIRES, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 23/04/1965, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tirso Aparecido Pires e de Zulmerinda Araujo Pinto. 
A pretendente: HELENA MARIA ESTEVAM DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
supervisora de etiquetas, nascida Tavares, Comarca de Princesa Isabel - PB, no dia 
15/12/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Estevam da Silva e de Neusa Barbosa de Lima.

O pretendente: EVERTON MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
geral, nascido em Suzano - SP (registrado em Itaquequecetuba - SP), no dia 09/01/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Moreira de Souza 
e de Leila Maria de Medeiros de Souza. A pretendente: STEFANY VIEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estoquista, nascida em Guarulhos - SP, no dia 11/09/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira da Silva 
e de Maria Madalena da Silva.

O pretendente: RICARDO LUIZ CHILITANO COPOLLA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 31/01/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Copolla e de Sonia Regina Chili-
tano Copolla. A pretendente: CLAUDIA LORETO BARBOSA ESPINOZA, estado civil 
divorciada, profi ssão técnico de enfermagem, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no 
dia 09/10/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Alfonso Espinoza Nilo e de Sandra Maria Barbosa Espinoza.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são radialista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 04/05/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Henrique de Oliveira e 
de Lucia Maria Pinto de Oliveira. A pretendente: CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 
04/06/1987, residente e domiciliada no Jd. Alvina, São Paulo - SP, fi lha de José Cipriano 
dos Santos e de Edna Maria dos Santos. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no Cartório 
de residência da pretendente.

O pretendente: IAGO DIAS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 11/06/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Bezerra de Carvalho e de Maria de Lourdes 
Simões Dias de Carvalho. A pretendente: LETICIA APARECIDA ALVES LARA, estado 
civil solteira, profi ssão securitária, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
11/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Peinado Lara e de Dirce Alves Lara.

O pretendente:FABIANO VIDIGAL, estado civil solteiro, profi ssão cinegrafi sta e editor, 
nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 19/06/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lupercio Vidigal e de Irany Maria Storti Vidigal. A 
pretendente: CRISTIANE DE MELO MARTINEZ, estado civil divorciada, profi ssão far-
macêutica, nascida nesta Capital - SP, no dia 31/03/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eloy Martinez e de Nilva de Melo Martinez.

O pretendente: MAYCON MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte técnico junior, nascido nesta Capital - SP, no dia 21/04/1991, residente e domici-
liado no Parque Tietê, Subdistrito da Brasilândia, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sergio 
Martins da Silva e de Catia Ferreira da Silva. A pretendente: ADRIANE DA SILVA SAVI, 
estado civil solteira, profi ssão analista microinformática, nascida nesta Capital - SP, no 
dia 08/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Altair 
da Silva Savi e de Eliane Gomes da Silva Savi. Obs.: Cópia do edital recebida do Ofi cial 
de Registro Civil do 40º Subdistrito - Brasilândia, nesta Capital.

O pretendente: JORGE LUIZ ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 23/04/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes de Araujo e de Maria Lucia 
da Silva Araujo. A pretendente: ELLEN APPARECIDA ASSAID, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 07/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amyr Assaid Cuellar e 
de Claudia Regina Pinto Assaid.

O pretendente: MARCIO CONCEIÇÃO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão 
inspetor de segurança, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 19/01/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laudelino Conceição de Jesus 
e de Celia Cezaria de Jesus. A pretendente: CARLA ANIELA CARREGOSA FONTES, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Paripiranga - BA, no dia 
27/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fontes 
Corcino e de Maria Aparecida Carregosa Chaves.

O pretendente: JAILTON MOURA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 18/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Lacerda Pereira e de Ormezinda Moura Pereira. 
A pretendente: SANDRA NORMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ilheus - BA, no dia 30/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Norma Suely dos Santos.

O pretendente: AGUINALDO DOS REIS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Terra Roxa - PR, no dia 30/03/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel dos Reis Silva e de Maria José Silva. A pretendente: 
MARIA OSCALINA FERMANDES JACÓ, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida 
em Mauriti - CE, no dia 22/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Izidro Jacó e de Maria Fernandes de Araújo.
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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: PAULO GOMES DA HORA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 05/02/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Honório da Hora e de Valquiria Gomes 
da Hora. A pretendente: NATALIA ESCUDERO TERSITANO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no 
dia 26/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ricard Firpo Tersitano 
e de Silvia Luisa Escudero Tersitano.

O pretendente: CAIO PAGANOTTI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de comunicação, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 23/09/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Paganotti e de Miriam 
Coelho Paganotti. A pretendente: ROBERTA AZEVEDO FIGUEIRA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Santa Cecília, no dia 
26/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Gonçalves 
Figueira e de Marli Florinda Azevedo Figueira. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado 
ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: CLEVERTON SANTANA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão garçon, nascido em Aracaju - SE, no dia 18/08/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Santana Santos e de Maria Ivanilde Santos. A pretendente: 
MARCIA MIRANDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
agente de correios, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/12/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Miranda da Silva e de Maria Miriam da Silva.

O pretendente: DANIEL IL YOUNG LEE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de telecon, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/10/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jun Hyo Lee e de Kyung Sook Lee Cho. A 
pretendente: NATALÍ SEUNG JIN CHUNG, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de Soon Chang Chung e de Yung Sook Chung. Obs.: Cópia do 
Edital de Proclamas enviado ao cartório de residência do pretendente.

O pretendente: LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
no dia 22/04/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Souza de 
Carvalho e de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: ALLINE SOARES DE LIMA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, 
Indianópolis - SP, no dia 08/07/1986, residente e domiciliada em Jandira - SP, fi lha de 
João Berto de Lima e de Rozeane Soares de Lima. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas 
enviado ao cartório de residência da pretendente.

O pretendente: DILPRIT SINGH, nacionalidade índiana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Balupura, Uttar Pradesh - Índia, no dia 07/05/1994, residente 
na Índia e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jarnail Singh e de Manjeet Kaur. A 
pretendente: JESSICA BARBARA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em União dos Palmares - AL, no dia 11/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademir Pedro da Silva e de Simone da Silva.

O pretendente: GIOVANI ZAMPOLLO BATISTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido em Diamante do Norte - PR, no dia 26/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Celso Batista e de Silvaneis Zampollo. 
A pretendente: BRUNA KONDO PERIOTTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Edgard Luiz Periotto e de Kazuka Kondo Periotto.

O pretendente: GUILHERME PRADO FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão analista desenvolvedor, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 
21/06/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arthur Rinelli Fernandes 
e de Maria Nelly do Prado Fernandes. A pretendente: CAMILA FONTES SAVASSA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 26/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Ricardo Savassa e de Luzineide Martins Fontes Savassa.

O pretendente: THIAGO FRANÇA ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são marqueteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 07/04/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Celso Luiz Alves Guimarães e de Kátia França Alves. A pretendente: 
MELISSA LIMA LOBATO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santos - SP, no dia 28/01/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Raimundo de Jesus Valente Lobato e de Juciléa Oliveira Lima Lobato.

O pretendente: ALESSANDRO ARAÚJO ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/05/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Justino Alves e de Marileide de Araújo Alves. A 
pretendente: MARIA ROSARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Campo Belo - MG, no dia 04/05/1963, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Inacio da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: RICARDO ATHAYDE LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/09/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Maria de Almeida Lopes e de Lais 
Athayde Lopes. A pretendente: ANA MARIA DE FIGUEIREDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão redatora, nascida em São Carlos - SP, no dia 19/04/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alberto Mac Dowell de Figueiredo e 
de Mary Aparecida Tonissi de Figueiredo.

O pretendente: PETER KRONSTROM, nacionalidade dinamarquesa, estado civil soltei-
ro, profi ssão empresário, nascido em Frederisksberg - Dinamarca, no dia 21/04/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jan Kronstrom e de Janne Olsen. O 
pretendente: LUCIANO ROBERTO FELIX DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/04/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Felix de Souza.

O pretendente: CLAUDIO MARTINHO DE PRESBITERIS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Americo De Presbiteris e de Luiza Martinho 
De Presbiteris. A pretendente: IRÁ LOPES INÁCIO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão estudante, nascida em Brasília - DF, no dia 05/08/1964, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Inácio e de Iraides Santa Rosa.

O pretendente: GILBERTO FURQUIM SIM JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão aposentado, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/11/1957, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Furquim Sim e de Maria Magdalena Sim. A 
pretendente: THAIS CHAVARRY DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/09/1958, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Carlos José de Aquino e de Yara Chavarry de Aquino.

A pretendente: ANA PAULA BRITO CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Pinheiro - MA, no dia 06/02/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Ana Clara Brito Corrêa. A pretendente: CLAUDENICE COSTA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em Pinheiro - 
MA, no dia 28/05/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilza Costa.

O pretendente: MURILO VIANA SANTANA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Vitória - ES, no dia 09/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luiz Passos Santana e de Eliane Viana Santana. A 
pretendente: ARIANNE RENATA EYZAGUIRRE VELASQUEZ, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Vitória - ES, no dia 30/01/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alex Joaquim Eyzaguirre Acosta e 
de Miroslava Margoth Velasquez de Eyzaguirre.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ ANTONIO DE NOVAES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado, nascido em Liberdade - MG, no dia 16/06/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ribeiro e de Jovita Inácia de Jesus. A con-
vivente: JANDIRA VERENICE MÜLLER SCHWENDLER, nacionalidade brasileira, estado 
civil viúva, profi ssão advogada, nascida em São Carlos - SC, no dia 27/09/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Manoel Müller e de Serena Müller. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e V do Código Civil Brasileiro.

O convivente: ARCANGELO AVELINO PERIN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Piratuba - SC, no dia 08/06/1951, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Dionísio Perin e de Maria Perin. O convivente: ELTON DA SILVA 
MEDRADO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão comprador de materiais 
ortopédicos, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/09/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Sebastião Medrado e de Maria Marluce da Silva Medrado. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e V do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação nº 30004516 e requereu a Licença de Operação para, Posto de
Abastecimento de Veículos, sito à Avenida Souza Ramos, nº 24/74. Cidade Tiradentes.
São Paulo/SP.
CYBAMAR AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automo-
tores, sito à Rua 24 de Fevereiro, nº 779. Casa Branca. Santo André/SP.
BRASILK ESTAMPARIA TÊXTIL LTDA ME. torna público que requereu na Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação para
Impressão de Material para outros usos, sito à Rua Conselheiro Ribas, nº 162. Vila
Anastácio. Cep: 05093-060. São Paulo/SP.
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação nº 45002674 e requereu a Licença de Operação para, Hospital
Feral, Público ou Particular, sito à Rua Barão do Bananal, nº 1.086, 1.090/1.144. Vila
Pompéia. São Paulo/SP.
TORELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para, Fabricação de Instrumentos Musicais,
Peças e Acessórios, sito à Rua Mário Ramos, nº 67. Macedo. Guarulhos/SP.
RM REVESTIMENTOS MONOLÍTICOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 26005080, válida até 06/10/2.020, para Fabri-
cação de Argamassa Preparada para Construção, sito à Rodovia Presidente Dutra, Km
181. Galpão 03. Lambary. Guararema/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO FIRENZE LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação nº 72001775, válida até 05/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à Rua Augusto de Almeida Batista, nº
211. Chác. São Marcos. Embu das Artes/SP.
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O pretendente: WESLEY GUALTER DE SOUZA, profi ssão: assistente técnico de lo-
gístic, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Agenor de Souza e 
de Ademilda Marques Gualter de Souza. A pretendente: VANESSA DO NASCIMENTO 
FONSECA, profi ssão: assistente de logística, estado civil: solteira, naturalidade: Barueri 
- SP, data-nascimento: 08/06/1996, residente e domiciliada em Carapicuiba - SP, fi lha de 
José dos Santos Fonseca e de Cicera Maria do Nascimento. 

O pretendente: RUBENS EDUARDO PEREIRA LIMA, profi ssão: moto boy, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 16/04/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira Lima e de Terezinha 
Mansuêto. A pretendente: KARINA NERIS DE JESUS, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Dantas de Jesus e de Vera 
Lucia Neris da Silva Dantas de Jesus. 

O pretendente: RODOLFO GOMES DA SILVA, profi ssão: montador gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/08/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Levi Gomes da Silva e de Eliane Olinda da 
Silva. A pretendente: PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 29/09/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Belarmino da Silva e de Maria 
das Neves Nogueira dos Santos. 

O pretendente: VINICIUS BATISTA DE PAULA RIBEIRO, profi ssão: assistente de audi-
toria, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Valdir de Paula Ribeiro e de Rose 
Meire Ribeiro. A pretendente: MAIARA DE SOUZA SILVA, profi ssão: analista de cré-
dito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Gila da Silva e de 
Solange de Souza da Silva. 

O pretendente: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Pereira dos Santos 
e de Marilene dos Santos. A pretendente: CAMILA ALVES DA SILVA, profi ssão: agente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Ma-
noel da Silva e de Telma da Silva. 

O pretendente: VITAL BARBOSA DA SILVA JUNIOR, profi ssão: técnico de informá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1985, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Vital Barbosa da Silva e de Maria 
do Carmo Celestino de Abreu da Silva. A pretendente: ROSEMEIRE FERREIRA DA 
SILVA ILIDIO, profi ssão: atriz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jorge Ilidio e de Alaide Ferreira da Silva Ilidio. 

O pretendente: DANILO GALDINO DE ALMEIDA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 05/08/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Leocadio de 
Almeida e de Josina Galdino da Silva Almeida. A pretendente: MAGNA COSTA RI-
BEIRO DE SOUZA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 24/01/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Ribeiro de Souza e de Rosa Rodrigues Costa 
Ribeiro de Souza. 

O pretendente: MARCOS DANILO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/01/1988, residen-
te e domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Suely Maria da Silva. A pretendente: 
THABATA CRISTINA CASTELHANO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/10/1989, residente e domi-
ciliada nesta Capital - SP, fi lha de Paulo Eder Castelhano e de Rosangela Cavalcante 
de Melo Castelhano. 

O pretendente: JONAS COSTA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Pereira da Silva e de Patricia 
Rosa da Costa. A pretendente: TAINARA HELENA BARRETO, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Barreto e de 
Roseli Aparecida da Silva Barreto. 

O pretendente: THIAGO FERREIRA DE ARAUJO, profi ssão: feirante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubenita Ferreira de Araujo. A preten-
dente: ROSILENE DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Benedito da Silva e de Maria Jose da Silva. 

O pretendente: VICTOR FAGUNDES PEREIRA, profi ssão: controlador de acesso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Pereira e de Gisele Fa-
gundes da Silva. A pretendente: FRANCIELLY NAYARA OLIVEIRA DE SOUSA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Herculano 
de Sousa e de Neusa Aparecida de Oliveira Sousa. 

O pretendente: ELSON ARAUJO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campos Gerais - MG, data-nascimento: 24/12/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Delcidio Vieira da Silva e de Maria 
Aparecida Araujo Silva. A pretendente: ERICA APARECIDA DE LANA, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tarcisio Vito-
rino de Lana e de Sonia Maria de Lana. 

O pretendente: ISRAEL LOPES DA CRUZ, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Lopes da Cruz e de Neusa da Silva 
Cruz. A pretendente: AGAILCE MIRANDA ANTUNES, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Antunes e de Joice Miranda 
de Souza Antunes. 

O pretendente: FABIO CORREIA POLVORA, profi ssão: padeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Otavio Correia Polvora e de Sonia Regina da Cruz Polvora. 
A pretendente: MARISA NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: autonoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 26/01/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Josefa Nascimento 
da Silva. 

O pretendente: WELLINGTON SOUZA DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ivanildo da Silva e de Adriana de 
Souza Cardoso da Silva. A pretendente: CAROLINE COSTA ALVES, profi ssão: empre-
sária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1994, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Jose Mauro da Silva Alves e de Alda 
Ceres Costa. 

O pretendente: VICTOR RAFAEL SOUSA BEZERRA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/06/1986, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Geraldo Cassiano Bezerra e de Iva Fran-
cisca de Sousa Bezerra. A pretendente: FERNANDA DEZEMBRO, profi ssão: auxiliar 
administrativo II, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisca 
Desembro. 

O pretendente: JAGDEEP SINGH, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Rampur, india, data-nascimento: 08/11/1991, residente e domiciliado nesta Capital 
- SP, fi lho de Balveer Singh e de Jasveer Jaur. A pretendente: JULIANA MACHADO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Wilson de Oliveira e de Maria Cristina Machado Ferreira. 

O pretendente: SANDEEP SINGH, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Rampur, índia -, data-nascimento: 02/07/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Balveer Singh e de Jasveer Kaur. A pretendente: ADRIANA DA 
SILVA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Alves Neto e de Ana Maria da Silva Alves. 

O pretendente: FLAVIO ELOI, profi ssão: tace, estado civil: solteiro, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Eloi Filho e de Maria José Feliciano. A pretendente: TALITA 
SALES LIMA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José de Lima e de Lucia Maria de Sales Lima. 

O pretendente: ROBSON REIS DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos de Oliveira e de ELiane Cândido 
dos Reis. A pretendente: LUANA CRISTINA GERALDO, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldina Maria Geraldo. 

O pretendente: LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, profi ssão: borracheiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Silva de Azevedo 
e de Margarida Correia de Jesus de Azevedo. A pretendente: KAROLINE THAINA 
CASTRO DE CARVALHO SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 09/12/1996, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Paulo Augusto da Silva e de Maristela Castro 
de Carvalho. 

O pretendente: CLEYTON DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdinéia Fátima dos Santos. A 
pretendente: ARIANE ROSA PEREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/10/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos Pereira e de Telma 
Rosa Santos. 
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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: GUTTENBERG OLIVEIRA MENEZES, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Vieira Menezes e de Edite 
Oliveira Menezes. A pretendente: GLAUCIA CANDIDO DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Can-
dido dos Santos e de Maria Raimunda Rodrigues da Silva. 

O pretendente: LUCAS SOARES CORREIA, profi ssão: analista admistrativo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/12/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Correia e de Celia Soares da 
Silva. A pretendente: ERIKA RIBEIRO DE GODOY, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio Ribeiro de 
Godoy e de Sonia Aparecida Ferreira de Godoy. 

O pretendente: MARCEL DANTAS SOARES, profi ssão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/09/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, fi lho de Severino Pedro Soares e de Maria do Carmo Dantas 
Soares. A pretendente: JOSYANE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas Tibur-
cio da Conceição e de Joselita Rodrigues da Silva Conceição. 

O pretendente: JAÍRO GONZAGA DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Cupira - PE, data-nascimento: 01/12/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga da Silva e de Juraci Gonzaga 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de e de Rita de Cassia 
Lourenço. 

O pretendente: GILDÁSIO SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Morpará - BA, data-nascimento: 05/05/1962, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nicanor Silva e de Cândida da Silva. A pretendente: IRACI 
CONCEIÇÃO SOUZA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Morpará - 
BA, data-nascimento: 20/08/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gildeto Bispo de Souza e de Ana Francisca da Conceição. 

O pretendente: EDMILSON CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Carlos dos Santos e de Shirley Abreu 
dos Santos. A pretendente: GLEICE KELLY DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 07/09/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Pereira da Silva 
e de Wilma Blana Martins. 

O pretendente: THADY BRAZ DE LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 01/12/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio de Lima Filho e de Espedita 
Braz de Souza. A pretendente: JOELMA BORGES DE ARAUJO, profi ssão: autonoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Itabaiana - PB, data-nascimento: 30/05/1970, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalgiza Borges de Araujo. 

O pretendente: HILÁRIO XIMENES DE FREITAS, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiza Lima de Freitas. A pretendente: VALEIDE 
ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Assis - SP, data-nascimento: 18/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Aparecido Ramos de Oliveira e de Vilma Alves de Oliveira. 

O pretendente: MACIEL DANTAS DE LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1999, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José Lucio de Lima Silva e de Maria Iolanda Dantas Silva. A 
pretendente: MARIA VICTORIA PEREIRA SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1999, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Brito dos Santos e de Antonia Luzilene 
Pereira de Souza Santos. 

O pretendente: HENRIQUE VALERIO DOS SANTOS, profi ssão: repassador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 30/10/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Margarida Valerio dos Santos Barros. 
A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 28/10/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aleomar Pereira Costa e de 
Rosemeire dos Santos. 

O pretendente: EVANDRO DAVID ANDRADE, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1986, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Anita de Sousa. A pretendente: LAÍS ALVES 
DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Barra do Rocha - BA, 
data-nascimento: 28/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Joel Costa de Souza e de Ruth Alves de Souza. 

O pretendente: DANYLO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo de Souza e de Maria Aparecida de 
Souza. A pretendente: JUSSARA DA SILVA PINTO, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/08/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo da Silva Pinto e de Marinalva Silva Pinto. 

O pretendente: EDLSON SOARES DANTAS, profi ssão: estoquista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Almeida Dantas e de Elda Del Pozzo Soares. A 
pretendente: FABIANA SANTOS LOPES, profi ssão: recraacionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1985, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Gutemberg Lopes de Assis Filho e de Marlene dos Santos Lopes. 

O pretendente: IVO FERNANDES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Codó - MA, data-nascimento: 19/10/1963, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Rodrigues da Silva e de Dagmar Saraiva Fer-
nandes. A pretendente: JAQUELINE MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Burití - MA, data-nascimento: 30/03/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Barbosa do 
Nascimento e de Floriza Araujo do Nascimento. 

O pretendente: OSIEL SALGADO SILVA, profi ssão: pescador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória do Mearim - MA, data-nascimento: 26/08/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Vieira Silva e de Maria de Jesus Sal-
gado Silva. A pretendente: VALCLEILDE OLIVEIRA COSTA, profi ssão: lavradora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Vitória do Mearim - MA, data-nascimento: 06/10/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Amaro Costa e de 
Diamantina Oliveira Costa. 

O pretendente: FABIO JUNIO MOREIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Sete Lagoas - MG, data-nascimento: 12/07/1980, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Carlos José Moreira e de Sandra Marina Moreira. A pretendente: 
BRUNA RAMOS DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Neide Ramos da Silva. 

O pretendente: PAULO NOGUEIRA ALVES NETO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana - BA, data-nascimento: 24/12/1994, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Ramos Alves e 
de Gilmara Ribeiro Alves. A pretendente: NAYARA CRISTINA SOARES NAZAZENO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Terezina - PI, data-nascimento: 
07/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo dos 
Santos Nazazeno e de Valdenora Alves Soares. 

O pretendente: FLAMARYON JONAS DA SILVA, profi ssão: administrador de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 14/07/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maufl ides Jonas da Silva e de Maria 
Tereza da Silva. A pretendente: CRISTINA MARIA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de co-
zinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/07/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Souza 
e de Maria de Lourdes Antunes. 

O pretendente: GLEIDSON GONÇALVES, profi ssão: torneiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/07/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Gonçalves e de Susandês Regina 
Gonçalves. A pretendente: TATIANE TOMÉ DA LUZ, profi ssão: cuidadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1975, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Tomé da Luz e de Luiza Alberto 
de Oliveira da Luz. 

O pretendente: JONATHAS SANTOS DA SILVA E ABREU, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alberto da Silva e Abreu Filho e de Vilma 
Santos Cerqueira. A pretendente: ÉRIKA DE MELO ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito São Paulo, fi lha de Geraldo Rocha e de Cristina de Melo Rocha. 

O pretendente: RONALDO GOMES DA SILVA, profi ssão: orientador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Água Branca - AL, data-nascimento: 04/01/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teixeira da Silva e de Maria Zulei-
de Gomes de Sá. A pretendente: FLAVIANE SOUZA DA CRUZ, profi ssão: atendente 
de informação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/01/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Jose Souza da Cruz e de 
Maria de Fatima de Souza Cruz. 

O pretendente: IRLANDO DE SOUZA CABRAL, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1972, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Inaldo de Souza Cabral e de Lucia Tereza 
Vicente. A pretendente: LEILA RODRIGUES DE ASSIS, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1982, residente e 
domiciliado  em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Paulo Pereira de Assis e de Rosa 
Rodrigues de Assis. 

O pretendente: JONILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante de moto-
rista, estado civil: solteiro, naturalidade: Floriano - PI, data-nascimento: 24/03/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gonçalves de Oliveira 
e de Maria das Graças Lula de Oliveira. A pretendente: MERCÊS SILVANA DE NOVAZ, 
profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio Grande do Piauí - PI, 
data-nascimento: 23/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Laurindo de Novaz Filho e de Augusta Silvana de Novaz. 

O pretendente: SÉRGIO FERREIRA DE LIMA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Flores - PE, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Cicero Ferreira de Lima e de Maria Espedita 
da Conceição. A pretendente: DAIANE ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Pombal - PB, data-nascimento: 21/04/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Maria de 
Fátima da Silva. 

O pretendente: JONATAS PAULINO DE AQUINO, profi ssão: coordenador em R.H., es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Aquino Sobrinho e de 
Antonia Paulino de Aquino. A pretendente: PÂMELA OLIVEIRA SILVA CERQUEIRA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 08/12/1996, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Aico da 
Silva Cerqueira e de Reijane Oliveira Silva Cerqueira. 

O pretendente: RONALDO CESAR SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Cesar Lourenço e Silva e de Edneia Feli-
ciano da Silva. A pretendente: NAYARA DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/1997, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogério Rodrigues e de 
Miriam da Silva Braga. 

O pretendente: ADAUTO BENTO DA SILVA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Passo de Camaragibe - AL, data-nascimento: 08/03/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Bento da Silva Filho 
e de Elineusa da Silva. A pretendente: FLÁVIA ROSA ALVES FONSÊCA, profi ssão: as-
sistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/11/1990, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Fábio Alves Fon-
sêca e de Guiomar Ferreira Rosa Fonsênca. 

O pretendente: ONANCY MACHADO DE ARAUJO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Angical - PI, data-nascimento: 29/06/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Machado de Araujo e de Maria de 
Fatima Araujo. A pretendente: JÉSSICA THAIRINE SOARES GONÇALVES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wederson Rodrigues 
Gonçalves e de Marli Soares. 

O pretendente: PAULO VINICIUS PIGNATTI DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joelton Gonçalves 
Coimbra de Oliveira e de Andréia Ramos Pignatti. A pretendente: CAMILLA DE AZE-
VEDO MACEDO, profi ssão: monitora de laser, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Dirceu de Souza Macedo e de Neide Gertrudes de Azevedo 
Macedo. 

O pretendente: LUCAS EDUARDO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: instalador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jocelino dos Santos Lima e de 
Valdeci dos Santos Lima. A pretendente: TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Barbosa 
de Oliveira e de Jaci Maria de Oliveira. 

O pretendente: DIEGO MOTA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, fi lho de Antonio Leite da Silva e de Raimunda Mota da Cruz. 
A pretendente: FLAVIANA ARAÚJO VIEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Miguel do Tapuio - PI, data-nascimento: 13/07/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Arcanjo Alves Vieira e de 
Antonizete Araújo da Silva. 

O pretendente: CLAYTON CLEBER DA SILVA, profi ssão: auxiliar de contabilidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/1976, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cleber da Silva e de 
Vilma da Silva. A pretendente: AMANDA LEONOR DOS SANTOS, profi ssão: promo-
tora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
07/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Apa-
recido dos Santos e de Sivandira Rodrigues da Silva. 

O pretendente: CARLOS ALBERTO SILVA LUZ, profissão: cabelereiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Carlos Souza da Luz e de 
Maria Benigna Souza Silva. A pretendente: HELENA DE SOUZA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Ezir Novaes de 
Souza. 

O pretendente: FELIPE CAMPIONI CALADO, profi ssão: mecanico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Luiz Calado Junior e de 
Joelma Campioni. A pretendente: PRISCILA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Franca - SP, data-nascimento: 13/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Andressa Pereira da 
Silva. 

O pretendente: GILMAR RAMALHO DA SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma Vieira da Silva e de Maria da 
Conceição Ramalho. A pretendente: ROBERTA DE SOUSA MOREIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Mombaça - CE, data-nascimento: 29/01/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberio Moreira e 
de Antônia de Sousa Moreira. 

O pretendente: RUMENIGUE RODRIGUES FELIX, profi ssão: auxiliar de controle 
operacion, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
20/07/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel de 
Oliveira Felix e de Rosa Maria Rodrigues de Carvalho. A pretendente: ROSANA KELER 
DE GODOY, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 30/03/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Antero de Godoy e de Tomires Rosa Godoy. 

O pretendente: LIELSON FERREIRA DE LIMA, profi ssão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Lajedo - PE, data-nascimento: 08/03/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Ferreira de Lima e de Hilda Capitulina 
da Conceição. A pretendente: MARIA IRACLEIDE DE ARAUJO, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 14/04/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Domingos de Araujo 
e de Maria Delza de Araujo. 

O pretendente: LAION GODOI DA ROCHA, profi ssão: operador de roto moldagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Godoi da Rocha e de 
Marilda Lemos. A pretendente: SUSI ALENCAR DE LIMA, profi ssão: domestica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1968, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osma Alencar de Lima e de Maria 
Raimunda Silva. 

O pretendente: VINÍCIUS DIAS FIGUEIREDO, profi ssão: cortador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Carlos Afonso Figueiredo e de Roseli Batista Dias Figueiredo. 
A pretendente: LETICIA SUELLEN SANTOS MACHADO, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Vanderlei Machado e de Monica 
Beatriz dos Santos. 

O pretendente: DOUGLAS FERNANDES DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carapicuiba - SP, data-nascimento: 03/09/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Moraes da Silva e de Luciene dos 
Santos Fernandes. A pretendente: VIVIANE FERREIRA COSTA, profi ssão: auxiliar ju-
ridico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Medeiros Costa e 
de Alcilene Ferreira Batista Costa. 

O pretendente: DIEGO DE JESUS DO PRADO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Dias do Prado e de Elza de 
Jesus Evangelista do Prado. A pretendente: MARINA APARECIDA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/04/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Apa-
recida dos Santos. 

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, profi ssão: operador de empilhadeira, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 04/02/1969, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pedro da Silva e de Maria 
Luiza da Conceição. A pretendente: FLÁVIA HELENA CARVALHO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santos - SP, data-nascimento: 21/02/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flammarion Carvalho e de Maria 
Helena Xavier Carvalho. 

O pretendente: LUCAS DE MOURA ALVES, profi ssão: auxiliar administartivo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Moura Alves e de Teresinha 
Sant Anna Alves. A pretendente: TAMIRES LEANDRO SANTIAGO, profi ssão: técni-
ca de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
26/09/1992, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes - SP, fi lha de Eduardo da Costa 
Santiango e de Tania de Fatima Leandro. 

O pretendente: WESLEI ARAUJO DA SILVA, profi ssão: técnico de instalação de anten, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva 
e de Zelia Araujo da Silva. A pretendente: LUCIVÂNIA ADELAIDE OLIVEIRA, profi s-
são: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
12/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Ade-
lindo de Oliveira e de Cícera Maria de Oliveira. 

O pretendente: JAYME SOUZA DA SILVA, profissão: ajudante de motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/08/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Gilson Alves da 
Silva e de Ivaneide Sena Souza da Silva. A pretendente: ESTEFANI DA SILVA 
FERREIRA, profissão: analista financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdemir Costa Ferreira e de Francisca Fernandes da 
Silva Ferreira. 

O pretendente: DIEGO HENRIQUE PACHECO PENHA, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 26/01/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Pedro Ladisláu Penha e de 
Francinete Ramos Pacheco. A pretendente: ANACÍ SANTOS ALVES, profi ssão: es-
tudante, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú - BA, data-nascimento: 04/04/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Milton Jesus Alves e de Sandra 
Santos Alves.
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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: ADRIANO JESUS DA SILVA, profi ssão: marcineiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Andaraí - BA, data-nascimento: 12/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Correia da Silva e de Jardelina Silva de 
Jesus. A pretendente: FABIANA DE ALMEIDA MACHADO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 04/02/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Gomes Machado e de Antonia 
Gomes de Almeida. 

O pretendente: ERIVALDO PINTO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Remanso - BA, data-nascimento: 27/12/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Felipe Pinto dos Santos e de Maria Pinto 
dos Santos. A pretendente: MARIA DO CARMO DA SILVA, profi ssão: operadora de 
maquina, estado civil: solteira, naturalidade: Batalha - PI, data-nascimento: 02/09/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Nascimento da 
Silva e de Enedina Maria da Silva. 

O pretendente: ÉDER DE MATOS ANDRADE, profi ssão: vendedor de consorcio, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/11/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Alves de Andrade e de Lucia 
Dias de Matos Andrade. A pretendente: TALYTA PEREIRA DA FRANCA, profi ssão: 
gerente de contas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Dirceu Desiderio 
da Franca e de Sandra Regina Pèreira da Franca. 

O pretendente: OSEIAS DOMINGOS DOS SANTOS, profi ssão: promotor de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio Domingos dos 
Santos e de ELisabete Aparecida dos Santos. A pretendente: RAQUEL DE LIMA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Vieira 
da Silva e de Marcia Maria de Lima Silva. 

O pretendente: WALLACE DIEGO ALVES SANTANA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1991, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Julião Muniz Santana e de Gilda Mara Alves Santana. 
A pretendente: ANGELICE DIAS, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São João do Piauí - PI, data-nascimento: 28/08/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de Nazaré da Silva Dias. 

O pretendente: JORGE MAIKE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adézio Ribeiro da Silva e de Elisdvânia Luiz 
da Silva. A pretendente: GRACIENE CARDOSO DE ALMEIDA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Uauá - BA, data-nascimento: 06/11/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Graças Cardoso de 
Almeida. 

O pretendente: LINDOMAR CAETANO DA SILVA, profissão: técnico de infor-
mática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/02/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro 
Americo da Silva e de Gerineide Caetano dos Santos. A pretendente: DAMA-
RIS DA SILVA TINOCO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 03/07/1997, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba - SP, filho de Gilmar da Silva Tinoco e de Maria das Dores da 
Silva Tinoco. 

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
07/07/1989, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, filho de Jose Alivei-
ra da Silva e de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: JENNIFER PEREIRA 
BARBOSA BORGES, profissão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: Gua-
rulhos - SP, data-nascimento: 21/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, filha de Wilson Francisco Borges e de Genivalda Barbosa Pereira 
Borges. 

O pretendente: ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA, profi ssão: atendete, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Justino da Silva e de Eliana 
Aparecida da Silva. A pretendente: STEFANY SILVA DE PAULA, profi ssão: supervisora 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/05/1993, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Geovani Lima de Paula 
e de Maria Genilda da Silva. 

O pretendente: WALTER CORRÊA MONTEIRO, profi ssão: borracheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 05/08/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Lino Monteiro e de Neusa Corrêa 
Monteiro. A pretendente: QUEZIA UCHOA DO CARMO, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Araujo do Carmo e 
de Elenilza Uchoa de Araujo do Carmo. 

O pretendente: DORIVAL JOSÉ DE SOUSA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio de Sousa e de Otilia Silva de Sousa. 
A pretendente: PRISCILA CORREIA PEDRO, profi ssão: doméstica, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Benedito Pedro e de Mariluce Correia 
de Souza. 

O pretendente: JAISLAN MORAIS, profi ssão: encarregado de estoque, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Malta - PB, data-nascimento: 20/12/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marinez Morais. A pretendente: AMAN-
DA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1994, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Tereza Maria da 
Silva. 

O pretendente: WALTER ROGÉRIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, profi ssão: controla-
dor de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/07/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Se-
bastião dos Santos e de Eleni Lopes dos Santos. A pretendente: SIMONE KELLY DIAS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jerônimo 
Dias e de Maria Carlos Dias. 

O pretendente: JACKSON LESLEY DA SILVA ALCANTARA, profi ssão: autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato Corrêa de 
Alcantara e de Edilaine Maria da Silva Alcantara. A pretendente: GABRIELLA VIEIRA 
DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Evaldo Vieira de Almeida e de Maria Aparecida de Almeida. 

O pretendente: RICARDO ROCHA BRITO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 17/10/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Rodrigues Brito e de Maria Zenilda Rocha 
Brito. A pretendente: IRACY MARIA DE ALMEIDA, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Rosário Oeste - MT, data-nascimento: 24/04/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lino Nilo de Almeida e de Leonor 
Liberata de Almeida. 

O pretendente: JOÃO VICTOR NUNES DE SOUZA, profi ssão: técnico de impressora, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenildo Garcia de Souza e 
de Auzenir Aparecida Nunes. A pretendente: SIMONE VITÓRIA DA SILVA FERRANTE, 
profi ssão: assistente de microfi lmagem, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 13/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino José da Silva e de Ivanilda Vitoria de Neri. 

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1984, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Francisco Rosendo Sobrinho e de Gasparina 
Rosendo da Silva. A pretendente: GABRIELLEN DA SILVA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Alves da Silva e de 
Ana Lucia Pereira da Silva. 

O pretendente: GLEISSON FELIX, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Matozinhos - MG, data-nascimento: 25/02/1983, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ananias Adão Felix e de Maria de Lourdes Melo Felix. A preten-
dente: FABÍOLA CRUZ DANTAS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Pereira Dantas e de Marcionila Cruz Dantas. 

O pretendente: DEMÓSTHENES PITOMBEIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: agente 
de serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/08/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jocélio Ar-
ruda do Nascimento e de Antonia Liduina Pitombeira do Nascimento. A pretendente: 
YASMIN ARAUJO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Marta de Araujo Rozolem. 

O pretendente: ALAN ARRUDA ARGOLLO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/09/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Antonio da Cruz Argollo e de Maria do 
Carmo Arruda Severino. A pretendente: CAMILA SENRA MARIANO, profi ssão: assis-
tente de auditoria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Carlos 
Mariano e de Claudia Senra Lamy Mariano.

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

Empresas & Negócios

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: CARLOS HENRIQUE MEYER, de nacionalidade brasileira, profi ssão desenhista 
industrial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1977, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Udo Meyer e de Rosa Maria Schmidt Meyer. A pretendente: 
ROBERTA GOMEZ SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão gerente de operações, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/06/1983, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Nilton Sydney da Silva e de Maria Luiza Gomez Grandal da Silva.

O pretendente: LUÍS MARTO ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi s-
são empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1956, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Alves Rodrigues e de 
Irene Narcisa Marto Rodrigues. A pretendente: ROSANGELA FERNANDES GRANDE, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Grande e de Cleide Fernandes Grande.

O pretendente: EVANDRO GUALBERTO AMBROSIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão editor de imagens, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/08/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto 
Ambrosio e de Ivaní Teodoro Ambrosio. A pretendente: SORAIA ALVES MANOEL, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valerio 
Calvario Manoel e de Janete Alves Gomes Manoel.

O pretendente: JOSÉ MARCELO NIETO VELASCO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão gerente de programas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/05/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Nieto Velasco e 
de Cacilda de Alvarenga Velasco. A pretendente: LÍVIA CAROLINE SODRÉ INABA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão analista de sistemas, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 29/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de James Tadeu Inaba e de Rosana Sodré Inaba.

O pretendente: MARCO AURELLYO PALAZOLO CAPUTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Antonio de Carvalho Caputo e de Maristela 
Palazolo Caputo. A pretendente: ANA CAROLINA LEAL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Ribeiro Leal e de Silvia Helena dos Santos.

O pretendente: ROGERIO KEIITI ENDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/08/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de MItsuhiko Endo e de Rosa Yoshie Endo. A pretendente: 
ANDRÉA MAYUMI TAGA, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista fi nanceiro, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Arcy Torao Taga e de Alice Keiko Taga.

O pretendente: TIAGO CREDENDIO SALES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
biomédico, estado civil divorciado, nascido em Marília - SP, no dia 18/03/1978, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Sales e de Nadir Aparecida 
Credendio Sales . A pretendente: JANAINA OLIVEIRA PAULINO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão psicologa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/06/1981, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de Pedro Paulino Fernandes 
e de Ailde Oliveira Paulino. Obs.: Edital de Proclamas para ser Entregue e Afi xado no 
Cartório Competente da Residência da Contraente.

O pretendente: GLEISON MARCIO ESTANISLAU, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comprador, estado civil solteiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 01/08/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Estanislau e de Geralda Nonato Esta-
nislau. A pretendente: MARLI DA SILVA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/10/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Joaquim Cruz e de Edna da Silva Cruz.

O pretendente: FELIPE FEITOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odilon Feitosa da Silva Filho e de Sonia 
Cristina Santana Feitosa da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA CAPATO FLÓRIDO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mauricio Meneghetti Flórido e de Emilia Capato.

O pretendente: WILLIAM GEORGE TRONDOLI HITCHCOX, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administrador, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia 05/10/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Philip William 
Hitchcox e de Virginia Luzia Trondoli Hitchcox. A pretendente: MARIANA DE MORAES 
MALDONADO MARTIN, de nacionalidade brasileira, profi ssão fonoaudióloga, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Adrian Maldonado Martin e de Rosemery Costa de Moraes.

O pretendente: RAFAEL SCHMIDT, de nacionalidade brasileira, profi ssão servidor público 
federal, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/11/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Bonachela Schmidt e de Eliana 
Ferreira Gonçalves Marques Schmidt. A pretendente: VERIDIANA NUNES COSTA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão administrador de empresas, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 31/10/1977, residente e domiciliada neste Capital - SP, 
fi lha de Sebastião Costa e de Vera Lucia Nunes Costa. Obs.: Edital para ser Entregue e 
Afi xado no Cartório Competente da Residência da Pretendente.

O pretendente: JOACHIM JOSEF TEUFEL, de nacionalidade alemã, profi ssão engenheiro 
civil, estado civil solteiro, nascido na Alemanha, no dia 22/01/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Josef Teufel e de Maria Theresia Teufel. A pretendente: MARIA 
DA PAZ DA SILVA BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, estado civil 
viúva, nascida em São Joaquim do Monte - PE, no dia 22/06/1967, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Rosa da Silva e de Alaíde Regina da Silva.

O pretendente: EVERTON PASTORINO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/11/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos Ribeiro e de Marlene Pastorino 
Ribeiro. A pretendente: LUCIA PRISCILA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/01/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cleonice Brasilina da Costa.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES GOBBO, de nacionalidade brasileira, profi ssão jornalista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/11/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Antonio Gobbo e de Suzana Maria Gonçalves. A pretendente: 
ALICE MARIA PRAÇA DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão psicologa, estado civil 
solteira, nascida em Santos - SP, no dia 08/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Carlos Alberto Ferreira de Mello e de Rosa Maria Monteiro Praça de Mello.

O pretendente: LEONARDO HORNG, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
TI, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1977, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Horng Fair Long e de Lu Hui Ling. A pretendente: 
MÁRCIA HIROMI GOTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/11/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Yoshiro Goto e de Elena Setsuko Goto.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivani Joaquim da Silva . A pretendente: MÁRCIA 
CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de departamento pes-
soal, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/04/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Cardoso dos Santos e de Ivone da Silva Barbosa.

O pretendente: GABRIEL SEISHO INAMINE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
fotógrafo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Seisho Inamine e de Teresinha Akiko Uezu 
Inamine. A pretendente: SILVIA LUMY AKIOKA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 13/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lincoln Hirobumy 
Akioka e de Terezinha Miyoko Ikeda Akioka.

O pretendente: DORI EDSON VENTURA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
projetista mecânico, estado civil divorciado, nascido em Diadema - SP, no dia 02/10/1979, 
residente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Antonio José Gomes e de Nilza Ventura 
Gomes. A pretendente: SOLANGE VIEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente social, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/02/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos da Costa e de Izildinha Vieira da 
Costa. Obs.: Edital para ser Entregue e Afi xado no Cartório Competente do Pretendente.

O pretendente: ANDERSON CRUZ DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
supervisor de processos e sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 17/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Aparecido 
Noronha do Carmo e de Vania Cruz do Carmo. A pretendente: ALINE PIRES FAURA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia 26/06/1989, residente e domiciliada em São Bernardo 
do Campo - SP, fi lha de Osni Faura Guerreiro e de Eunice Pires Faura.

O pretendente: RENATO PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão designer gráfi co, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Batista de 
Oliveira e de Cleide Doratioto. A pretendente: GABRIELA TIEKO MAIBASHI, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão bióloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 22/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arnaldo Maibashi 
e de Cleuza Yassue Iwanaga Maibashi.

O pretendente: LUCAS VANDERLEI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edno Pereira de Oliveira e de Carmen Silvia 
Rodrigues Vanderlei. A pretendente: TAMIRES BIANCHI BARLETTE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Claudio 
Barlette e de Valeria Bianchi de Oliveira Barlette.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE SOUZA BESSA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão adestrador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos Rodrigues Bessa 
e de Marlene de Souza Bessa. A pretendente: FABÍOLA QUIRINO UNGARELLI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão médica veterinária, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 25/10/1975, residente e domiciliada na Vila Marlene - SP, fi lha de 
José Ungarelli Neto e de Sandra Aparecida Quirino Ingarelli.

O pretendente: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1969, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Celso de Oliveira e de Elizabeth 
de Oliveira. A pretendente: ERIKA MIYAZAKI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administradora, estado civil divorciada, nascida em São José dos Campos - SP, no dia 
05/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Kenichi Miyazaki e de 
Maria Elizabeth Galende Miyazaki.

O pretendente: EDUARDO MARTINS DE ARANTES, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em Bálsamo - SP, no dia 
20/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Theodoro Soler de 
Arantes e de Helena Amabille Martins de Arantes. A pretendente: MARIA CLARA SPINI 
RAMOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão arquiteta, estado civil solteira, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 19/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Paulo Roberto Ramos e de Maria Luiza Chaves Spini Ramos.

O pretendente: BRUNO SOARES CHAMMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Abrão Chamma e de Maria Cristina da Silva Soares Chamma. 
A pretendente: MARÍLIA COLIGE, de nacionalidade brasileira, profi ssão turismolga, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Colige e de Maria Ines Corsatto Colige.

O pretendente: JOEL SILVA NAKANDAKALI, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/11/1990, residente e 
domiciliado no Jardim Santa Cruz - SP, fi lho de Antonio Carlos Nakandakali e de Geronima 
Margarete Silva Nakandakali. A pretendente: AMANDA LAIS DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente de diretoria bilingue, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 29/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Henrique 
de Jesus e de Marli Grandisse de Jesus. Obs.: Cópia do Edital para ser Entregue no Cartório 
da Residência do Pretendente, onde Ficara Afi xado no Prazo Determinado por Lei.

O pretendente: THIAGO REZENDE MOREIRA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administrador, estado civil solteiro, nascido em Belém - PA, no dia 09/01/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Campos Moreira de Castro 
e de Maria Dora Rezende Moreira de Castro. A pretendente: BEATRIZ MAYERHOFFER 
CONTI, de nacionalidade brasileira, profi ssão comercial, estado civil solteira, nascida em 
São Bernardo do Campo - SP, no dia 15/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sidnei Conti e de Silvana Miranda Mayerhoffer Conti.

O pretendente: GUSTAVO SARAIVA GALDINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em Cotia - SP, no dia 11/09/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sandro Antonio Galdino e de Selma Cristina 
Saraiva. A pretendente: MIRAILDES PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Ibicaraí - BA, no 
dia 16/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Miranda Pereira 
dos Santos e de Marilene dos Santos.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são maquinista, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 31/05/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Barão do Nascimento e de Maria Amaro 
de Souza. A pretendente: ELIZANDRA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ana Alice Gomes da Silva.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/08/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bernadete Rodrigues Santos. A pre-
tendente: BIANCA DOS SANTOS MACEDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão babá, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/01/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Angelo da Silva Macedo e de Sandra Rosa dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DAMASCENO ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão porteiro, estado civil solteiro, nascido em Queimadas - BA, no dia 01/01/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Graciliano Andrade e de Marlene 
Moura Damasceno. A pretendente: MARIA SOLANGE DE VASCONCELOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão doméstica, estado civil solteira, nascida em Jurema - PE, 
no dia 09/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Ferreira 
de Vasconcelos e de Maria Luiza da Silva Vasconcelos.

O pretendente: JAIME ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pintor, estado 
civil solteiro, nascido em Canarana - BA, no dia 12/11/1961, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Oliveira da Silva e de Almerinda Alves Damascena. A 
pretendente: IVANÍZIA GONÇALVES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são do lar, estado civil solteira, nascida em Mulungo do Morro - BA, no dia 25/08/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ostílio Anecleto da Cruz e de Júlia 
Gonçalves de Araújo.

O pretendente: PAULO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/07/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lidia Alves de Souza . A pretendente: 
IVANETE CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Andaraí - BA, no dia 21/09/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Moisés Veloso da Silva e de 
Hilda Cardoso da Silva.

O pretendente: JONAS DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
conferente, estado civil solteiro, nascido em Valença - BA, no dia 22/10/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edneildo Alves dos Santos e de Marilúcia 
de Jesus Santos. A pretendente: TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de copa, estado civil solteira, nascida em Ibirataia - BA, no 
dia 20/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Simplicio 
de Oliveira e de Iraci Pereira dos Santos.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE EGYDIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/04/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adelmo Avila Egydio e de Denize Maria Hen-
rique Egydio. A pretendente: DEISY MARTINS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista fi nanceira, estado civil solteira, nascida em Campo Grande - MS, no 
dia 09/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ilson Gonçalves 
Ferreira e de Salete Martinha Martins Ferreira.

O pretendente: CORIOLANDO CASTOR DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1959, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Castor do Nascimento 
e de Maria Nascimento de Mello. A pretendente: MARLI GOMES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão montadora, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 28/10/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Gomes de Oliveira e de Maria Victoria de Oliveira.

O pretendente: KAUÍM FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em Pirapora - MG, 
no dia 30/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcio 
Celestino Ferreira e de Terezinha Nascimento Santos. A pretendente: DANIELLE 
ANDRADE RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Orlando Gonçalves Ribeiro e de Maria da Conceição 
Andrade Ribeiro.

O pretendente: LEANDRO DE FRANÇA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Walter Pereira dos Santos e de Rosilda 
de França. A pretendente: MARIA EDUARDA TEIXEIRA DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão balconbista, estado civil solteira, nascida em Itapipoca - CE, no dia 
26/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Idaiana Teixeira de 
Sousa.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
tapeceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/03/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Haroldo de Oliveira e de Deolinda Custodio. A 
pretendente: ANDRESSA MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Diogo de Vasconcelos - MG, 
no dia 18/12/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Atelidio Barbosa 
de Souza e de Maria da Conceição Moreira.

O pretendente: EDUARDO AZEVEDO ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, 
profissão manutenção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Eduardo Alva-
renga e de Rita de Cássia Azevedo Alvarenga. A pretendente: VALKIRIA ALVES 
LAURENTINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/01/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Laurentino Filho e de Olindina 
Alves Laurentino.

O pretendente: JEDSON JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em Porto Calvo - AL, no dia 03/11/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Expedito dos Santos e de Amara Lucia 
dos Santos. A pretendente: THAIZ IVANA SOUZA ZANETI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 31/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valmir Edson 
Batista Zaneti e de Dilma Rosa Souza Zaneti.

O pretendente: ERONILSON MARREIRO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Melo da Cruz e de Iracema Marreiro 
de Melo. A pretendente: ANTONIA VALÉRIA ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão auxiliar vde serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Crateus - CE, 
no dia 24/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Valério 
de Sousa e de Antonia Alves de Sousa.

O pretendente: SERGIO MASAYUKI TANAKA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
desenvolvedor de software, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 
25/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mankichi Tanaka e de 
Miki Ishida Tanaka. A pretendente: RAQUEL DE CASTRO EUZÉBIO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, 
no dia 08/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Euzébio e de Silvana Gonzaga de Castro Euzébio.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO MARTINHO FUTARDO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Martinho Furtado e de Ivany 
de Fátima Felizola Furtado. A convivente: JULIANA GUIMARÃES CORRÊA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão designer, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08/06/1991, residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Valter do Carmo 
Corrêa e de Laura Aparecida Guimarães Corrêa. Obs.: O presente edital refere-se a 
pedido de habilitação para União Estável em Casamento, cujo assento respectivo será 
labrado independentemente de qualquer formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição 
de impedimentos.

O convivente: VALDIR OLIVEIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
serralheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/08/1974, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilda Oliveira de Jesus. A convivente: 
IRLY GEISAN SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado 
civil solteira, nascida em Olinda - PE, no dia 03/02/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Israel dos Santos e de Maria José da Silva. Obs.: O presente 
edital refere-se a pedido de habilitação para União Estável em Casamento, cujo assento 
respectivo será labrado independentemente de qualquer formalidade fi ndo o prazo legal 
sem oposição de impedimentos.


