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“Não sou aquele 
que sabe, mas 
aquele que busca”. 
Hermann Hesse (1877/1962)
Escritor alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +0,16% Pontos: 
61.118,58 Máxima de +0,5% 
: 61.329 pontos Mínima de 
-1,28% : 60.243 pontos Volu-
me: 15,93 bilhões Variação em 
2016: 40,99% Variação no mês: 
4,71% Dow Jones: -0,25% Pon-
tos: 18.098,94 Nasdaq: -0,49% 
Pontos: 5.213,33 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1825 Venda: R$ 3,1834 
Variação: -0,5% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: -0,59% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2081 Venda: R$ 
3,2087 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1600 
Venda: R$ 3,3400 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,40% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.257,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: +0,30%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 128,350  
Variação: -0,11%.

bro) Cotação: R$ 3,1990 Variação: 
-0,45% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,1056 Venda: US$ 1,1056 
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5160 Venda: R$ 
3,5180 Variação: -0,57% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4770 Ven-
da: R$ 3,7030 Variação: -0,64%.

Futuro: +0,33% Pontos: 61.195 
Máxima (pontos): 61.300 Míni-
ma (pontos): 60.265. Global 40 
Cotação: 908,621 centavos de 
dólar Variação: -0,04%.

O País tem atualmente 
22,7 milhões de pes-
soas desempregadas, 

subocupadas ou inativas 
mas com potencial para tra-
balhar. O resultado significa 
que, no segundo trimestre 
de 2016, estava faltando 
trabalho para todo esse 
contingente de brasileiros, 
segundo os dados da Pnad 
Contínua, divulgados pelo 
IBGE.

Somados os contingentes 
de pessoas desocupadas 
(11,6 milhões), pessoas 
subocupadas por insufici-
ência de horas trabalhadas 
(4,8 milhões) e na força de 
trabalho potencial (6,2 mi-
lhões) há um total de 22,7 
milhões de pessoas com 

     

Falta trabalho para
22,7 milhões de pessoas 
no País, mostra IBGE

País, 84,2% tinham CNPJ. O 
resultado signifi ca que 584 
mil estavam na informalida-
de. “Entre os empregadores, 
pelo menos 20% deles são 
informais”, acrescentou 
Azeredo (AE).

capacidade de trabalhar mais, 
o que representava 13,6% dos 
166,3 milhões de brasileiros 
em idade de trabalhar (com 
14 anos ou mais de idade), 
“As pessoas querem traba-
lhar”, definiu Cimar Azeredo, 
coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE.

Como resultado, a taxa 
composta da subutilização da 
força de trabalho voltou ao 
patamar do primeiro trimes-
tre de 2012, quando também 
estava em 20,9%. O resultado 
vinha mostrando tendência 
de queda até o terceiro tri-
mestre de 2014. No segundo 
trimestre de 2016, a jornada 
média semanal de horas tra-
balhadas ficou em 39,1 horas, 
período menor do que a jor-

nada 40,1 horas registrada no 
segundo trimestre de 2012, 
ano de início da pesquisa. 
O levantamento mostra que 
apenas 52,5% da população 
ocupada trabalhavam entre 
40 e 44 horas semanais.

Pelo menos 80,7% dos tra-
balhadores por conta própria 
no País estavam na informa-
lidade no segundo trimestre 
de 2016, o equivalente a mais 
de 18 milhões de pessoas. Os 
outros 19,3% informaram que 
tinham registro no CNPJ. No 
entanto, é possível que haja 
mais pessoas trabalhando na 
informalidade em meio a esse 
contingente. “Os que não pos-
suem CNPJ são informais, mas 
quem tem CNPJ não trabalha 
necessariamente na formali-

dade”, disse Azeredo.
No segundo trimestre, 7,5 

milhões de trabalhadores 
por conta própria ou empre-
gadores informaram possuir 
registro no CNPJ. Do contin-
gente de 22,9 milhões de tra-

balhadores por conta própria, 
apenas 4,4 milhões (19,3%) 
trabalhavam sob o CNPJ. Ou 
seja, ao menos 18,510 milhões 
estavam na informalidade. 
Entre os 3,7 milhões de em-
pregadores existentes no 

No segundo trimestre de 2016, estava faltando trabalho para todo

esse contingente de brasileiros.

Cunha é perseguido 
por mulher aos 
gritos de ‘ladrão’ 

Rio de Janeiro - O ex-
presidente da Câmara e ex-
deputado Eduardo Cunha 
foi alvo na quarta-feira (12), 
de um protesto inusitado no 
aeroporto de Santos Dumont, 
no Rio. Filmado por populares 
enquanto levava suas bagagens 
em um carrinho de mão, o ex-
parlamentar que responde já a 
duas ações penais na Lava Jato, 
foi alvejado por uma senhora 
aos gritos de “ladrão” e “pega, 
pega”.

À reportagem, Eduardo 
Cunha disse que a mulher que 
aparece no vídeo tentou agredi-
lo duas vezes, na quinta-feira 
(6), e no feriado, ao desem-
barcar no Aeroporto de Santos 
Dumont. Ele afi rmou que ela 
integra um grupo que, previa-
mente avisado de sua presença, 
se organizou para esperá-lo no 
terminal e hostilizá-lo. “En-
contrar petista é sempre um 
problema”, declarou. “São as 
mesmas pessoas, é a mesma 
mulher.”

O deputado cassado infor-
mou ter solicitado à Infraero 
auxílio para saber quem é a 
senhora. “Pretendo identifi car 
e, depois, processar”, adiantou. 
Ele disse que, embora tenha 
tentado, a mulher não con-
seguiu agredi-lo fi sicamente. 
Cunha comentou que tem 
viajado pelo Brasil e recebido 
também manifestações de 
apoio: “Ontem mesmo (quarta) 
tirei várias selfi es” (AE).

São Paulo - O faturamento 
do setor de bens duráveis 
com alguns dos principais 
itens vendidos (incluindo TV, 
smartphone e outros de tec-
nologia digital) deve recuar 
2% este ano e cair novamente 
7% em 2017, de acordo com 
projeção da GfK. A estimativa 
considera o impacto esperado 
de uma queda de preços desses 
produtos, conforme afi rmou a 
diretora Gisela Pougy durante 
apresentação da pesquisa em 
São Paulo. 

“Esperamos que o mercado 
passe por um período de queda 
natural de preços porque algu-
mas das principais tecnologias 
estão começando a atingir 
uma penetração mais alta no 
mercado brasileiro”, afi rmou. 
A executiva considera que esse 
é um movimento comum no 
mercado de itens de tecnologia. 
Os preços tendem a ser mais 
altos quando uma tecnologia 
é nova e depois vão caindo. 
Como as TVs de tela plana e os 
smartphones de tela grande já 

Como as TVs de tela plana já ganharam muito espaço,

tendem a baratear.

Nobel de Literatura
A Academia Sueca anunciou 

ontem (13) que o escritor e mú-
sico norte-americano Bob Dylan, 
75 anos, é o ganhador do Prêmio 
Nobel de Literatura de 2016. Se-
gundo o comitê, ele “criou novas 
expressões poéticas no âmbito da 
grande tradição musical norte-
americana”. Entre suas principais 
canções, estão ‘Blowin’ in the 
Wind’; ‘The Man in Me’; e ‘Knockin’ 
on Heaven’s Door’.

Brasília - Por 7 a 2, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
ontem (13), que o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS) 
incide sobre a tarifa de assi-
natura básica mensal cobrada 
pelas prestadoras de serviço 
de telefonia, independente-
mente da franquia de minutos 
conferida ou não ao usuário. 
No julgamento, os ministros 
do STF discutiram um recurso 
apresentado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul contra uma 
decisão do TJ gaúcho que ha-
via benefi ciado a empresa de 
telefonia Oi. 

No caso, o TJ-RS entendeu 
que a assinatura mensal se en-
quadra como atividade-meio, 
não devendo sofrer a incidência 
de ICMS. “Há inequívoca rela-
ção entre a tarifa de assinatura 

Ministro Teori Zavascki, 

relator do processo.

O presidente Michel Temer 
está viajando à Ásia para vá-
rios encontros com líderes e 
empresários da região. Ele vai 
participar da 8ª Cúpula do Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) em Goa, na Índia, 
e em seguida terá compromis-
sos com o governo indiano. 
Temer irá também ao Japão.

“O Brics mantém cooperação 
em diversos temas, com des-
taque para a área fi nanceira. 
Em Goa, assinaremos acordos 
de cooperação alfandegária, 
pesquisa agrícola e cooperação 
ambiental”, informou o porta-voz 
do governo, Alexandre Parola.

Após a cúpula do Brics, o 
presidente “reforçará laços” 
com a Índia, durante encontro 

com integrantes do governo e 
empresários do país. A viagem 
será uma oportunidade de 
mostrar o que o governo chama 
de “um novo Brasil”, com “opor-
tunidades de investimento, 
estabilidade e responsabilidade 
fi scal”.

No Japão, Temer vai ser re-
cebido pelo primeiro-ministro 
Shinzo Abe. Será a primeira 
visita de um chefe de Estado 
brasileiro ao Japão em 11 anos. 
“Em seguida, terá um encontro 
com empresários, onde será 
apresentada a nova realidade 
econômica brasileira e as opor-
tunidades abertas pelo Plano de 
Parcerias de Investimentos”, 
disse Parola. O presidente volta 
ao Brasil no dia 20 (ABr).

Temer viaja à Ásia para encontros com líderes e empresários.
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Beto Barata/PR 

Márcio Fernandes/AE

Brasília - O juiz Vallisney 
de Souza Oliveira, da 10ª Vara 
Federal, em Brasília, aceitou 
ontem (13), denúncia contra 
o ex-presidente Lula, o empre-
sário Taiguara Rodrigues dos 
Santos, o empreiteiro Marcelo 
Odebrecht e mais oito pessoas. 
Com isso, os envolvidos se tor-
nam réus e passam a responder 
a ação penal. Ao petista, são 
imputados os crimes de orga-
nização criminosa, corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e tráfi co de infl uência.

Esta é a terceira ação penal 
aberta contra Lula, em pouco 
mais de dois meses, envol-
vendo casos de corrupção. 
Na mesma vara em Brasília, 
o ex-presidente responde por 
suposta tentativa de obstruir 
a Operação Lava Jato. Em 

Juiz Vallisney de Souza 

Oliveira, da 10ª Vara

Federal, em Brasília.
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STF decide que ICMS incide sobre 
tarifa de assinatura de telefonia

a presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia. 

“A assinatura básica mensal 
é uma contraprestação devida 
pelo usuário em pagamento 
do próprio serviço que lhe é 
prestado pela concessionária 
e, portanto, confi gura-se como 
efetiva prestação de serviço 
de comunicação para os fi ns 
de incidência do ICMS”, disse 
Barroso. Para Rosa Weber, a 
tarifa não é um serviço nem 
retribui um serviço episódico, 
mas constitui a contrapresta-
ção mensal devida pelo usuá-
rio em pagamento do próprio 
serviço de telefonia que lhe é 
prestado pela concessionária. 
“A incidência do ICMS sobre 
essa tarifa em se tratando da 
assinatura básica mensal se 
insere no texto constitucional”, 
ressaltou Rosa (AE).

e a prestação do serviço de 
comunicação”, defendeu o 
ministro Teori Zavascki, relator 
do processo.

Acompanharam o relator os 
ministros Luís Roberto Barro-
so, Dias Toffoli, Edson Fachin, 
Rosa Weber, Marco Aurélio e 

Temer vai à Ásia para 
cúpula do Brics e 

ampliar investimentos

Faturamento com bens duráveis 
deve cair 2% este ano

ganharam muito espaço, essas 
tecnologias tendem a baratear, 
o que afeta o faturamento do 
setor como um todo, disse.

Apesar desse efeito, a GfK 
observou uma melhora no 
comportamento das vendas 
do setor de bens duráveis a 
partir do segundo semestre 
deste ano. Considerando o 
faturamento do setor como 

um todo e não apenas os itens 
digitais, houve queda de 3% 
entre janeiro e agosto ante o 
ano passado. Apesar disso, os 
meses de junho, julho e agosto 
tiveram os primeiros resultados 
positivos na comparação anual 
em faturamento desde janeiro 
de 2015. Em junho, a alta foi 
de 3%. Em julho, de 12% e, em 
agosto, de 5% (AE).

Lula se torna réu em mais uma ação penal
ao esquema de corrupção na 
Petrobras. 

Na decisão de ontem, o juiz 
justifi ca que a peça acusatória 
atende aos requisitos formais 
previstos no Código de Processo 
Penal, descrevendo ‘de forma 
clara as condutas típicas prati-
cadas, atribuindo-as a acusado 
devidamente qualifi cado, com 
todas as circunstâncias que 
permitem o exercício da ampla 
defesa’. “... levam-me a crer que 
se trata de denúncia plenamen-
te apta, não se incorrendo em 
qualquer vício ou hipótese que 
leve à rejeição, até por descrever 
de modo claro e objetivo os fatos 
imputados aos denunciados, 
individualmente considerados, 
em organização criminosa, lava-
gem de capitais e corrupção”, 
escreveu Oliveira (AE).

Curitiba, é réu por corrupção 
e lavagem de dinheiro em ação 
que aponta recebimento de 
R$ 3,7 milhões em vantagens 
indevidas da OAS, referentes 

São Paulo - Neste sábado (15), a rede de hospitais 
veterinários PetCare oferece exames de mama para pets 
de forma gratuita. Gatas e cadelas têm alta propensão 
a desenvolver tumores de mama. O reconhecimento 
dos tumores pode ser feito pela apalpação das mamas, 
observação visual de nódulos, pólipos ou aumento de 

volume no tecido mamário. Além de fazer o exame, os 
profi ssionais também dão dicas para os donos conse-
guirem diagnosticar seus pets. O evento é aberto ao 
público e acontece no espaço pet do Centro Esportivo, 
Recreativo e Educativo do Trabalhador, no Tatuapé. O 
atendimento aos pets será das 10h às 14h (AE).

‘Outubro Rosa Pet’: exames de graça em cadelas e gatas
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COLUNA DO HERÓDOTO

Dá para ver porque uns 

dizem que a previdência 

tem défi cit e outros 

dizem que tem superávit

Vamos imaginar que um 
apanhador de laranjas 
tire as frutas do  pé 

e as coloque em três caixas 
diferentes. Uma dessas caixas 
tem um feitiço e ela cresce e 
fi ca enorme. Quanto mais o 
apanhador põe laranjas nela, 
mais ela cresce. Com isso 
quase não tem laranjas para 
as outras duas caixas. Em 
um determinado momento, 
entende que não é justo que 
uma das caixas receba mais 
laranjas que as demais. Então 
passa a distribuir as frutas de 
forma igualitária nas três cai-
xas. Contudo a grandona fi ca 
cada vez mais vazia.

Com outro feitiço toma for-
ma humana, se rebela, ameaça 
o trabalhador e começa tirar 
as laranjas das outras caixas. 
Há uma confusão geral no 
pomar. Como pode uma caixa 
ser tão glutona e querer abo-
canhar, ou encaixotar toda a 
produção que o apanhador 
consegue juntar? O pobre 
homem convoca  aos demais 
trabalhadores e resolvem se 
reunir em uma assembléia 
para debater o que fazer com 
as caixas e como impedir que 
a mandona continue exaurindo 
as demais. Contudo, as laranjas 
da caixona eram destinadas a 
um grupo que adorava suco e 
de forma alguma concordava 
em abrir mão do que recebiam. 
Confusão geral. O que fazer ?

Vamos chamar o conjunto de 
caixas de seguridade social. As 
três caixas são saúde, assistên-
cia social e previdência. A caixa 
maior é a previdência social. 
Teoricamente ela deveria ser 
preenchida pela contribuição 
obrigatória de todas as pessoas 
que tem carteira de trabalho 
assinada. Porém se tiram mais 
laranjas do que põem nessa 
caixa, ela fi ca defi citária. Tem 
que recorrer as demais caixas 
para não parar de atender aos 
aposentados e pensionistas. Os 
jovens põem laranja na caixa. 
Os velhos tiram. Quando há 
uma mudança na pirâmide 
etária, as coisas se complicam. 
Mais gente vai tirar do que 
por. E aí?

Todos os cidadãos direta ou 
diretamente contribuem para 
toda a seguridade social atra-
vés de impostos e contribui-
ções. No entanto para cobrir o 
défi cit da previdência, vai ser 
preciso tirar dinheiro da saúde 
e da assistência social. Ou o 
governo vai ter que destinar 
dinheiro dos impostos que te-
oricamente seriam destinados 
à educação, infra estrutura, 
pagamentos de funcionários, 
ou seja aquilo que os econo-
mistas chamam de “custeio da 
máquina”. E se ainda assim ele 
gastar com tudo isso mais do 
que arrecada com os tributos? 
Vai ter que pedir dinheiro 
emprestado para o mercado, 
ou seja, vai aumentar a dívida 
pública, pagar juros mais altos 
ou... aumentar os impostos.

Dá para ver porque uns 
dizem que a previdência tem 
défi cit e outros dizem que tem 
superávit. Se ela fi car com to-
das as laranjas, tem superávit. 
Se fi car só com as destinadas 
a sua caixa é defi citária. As 
laranjas, ou melhor, os tributos 
são pagos pelos segurados da 
previdência e patrões, mais o  
COFINS – Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social e a CSLL – Contribuição  
Sobre o Lucro Líquido, ambos 
pagos pelas empresas. De 
quebra vem algumas laranjas 
das loterias e jogos de azar 
bancados pelo governo. Um 
caminhão de laranjas, mas 
ainda assim insufi cientes. Todo 
ano cresce o défi cit e se isto 
persistir, em 20 ou 30 anos 
aposentados e pensionistas 
não terão laranjas. 

A reunião marcada pelos 
catadores de laranjas não é 
pacífi ca, há os que contribuem, 
os que não contribuíram, os 
que contribuíram com pouco 
e recebem integral, os que dei-
xam pensões para as fi lhas, os 
que sonegam, os que fraudam, 
enfi m ajudam a caixa número 
três crescer e fi car grandona. 
Por isso não há laranja que seja 
capaz de preenchê-la. O que 
fazer ? Como outras nações 
tratam do mesmo problema? 
Como impedir que o viés 
político perturbe a solução 
técnica? 

Você está com a palavra. 

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

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

As laranjas
da previdência

Brasil é 
um dos 

países mais 
perigosos 

para 
jornalistas

Com quatro jornalistas 
mortos este ano, o Brasil é 
o segundo país do mundo 
que mais matou esses pro-
fi ssionais em 2016, fi cando 
atrás apenas do México, 
que contabiliza 12 mortes, 
e empatado com o Iraque 
(4 mortes).

Até ontem (13), a orga-
nização Repórteres Sem 
Fronteiras (RSF) mapeou 
47 mortes de jornalistas 
no mundo em 2016. A Síria 
contabiliza 7 mortes este 
ano; o Iêmen, cinco; a Líbia, 
três; e o Afeganistão e a 
Somália, duas. Países como 
Ucrânia, Turquia, Sudão do 
Sul e outros registraram uma 
morte.

A violência contra os jor-
nalistas, a independência da 
mídia, o meio ambiente e a 
autocensura, o enquadra-
mento legal, a transparência, 
a infraestrutura e a extorsão 
são critérios usados pela 
organização independente 
RSF para determinar o 
Ranking Mundial de Liberda-
de de Imprensa. O Brasil ocu-
pa a 104ª posição entre 180 
países avaliados. Publicado 
anualmente desde 2002, o 
ranking leva em conta o grau 
de liberdade de que gozam os 
jornalistas, através de uma 
série de indicadores.

Segundo a RSF, a ausência 
de mecanismos de proteção 
nacional para jornalistas em 
perigo, somada à corrupção 
desenfreada no país, tornam 
a tarefa dos jornalistas ainda 
mais difícil. “O panorama da 
mídia continua altamente 
concentrado, especialmente 
em torno de grandes famílias 
industriais, muitas vezes 
perto da classe política”, 
avalia a organização.

O Brasil já soma pelo me-
nos 22 jornalistas assassina-
dos por razões diretamente 
relacionadas com o seu 
trabalho, desde 2012. 

Na maioria dos casos, 
os jornalistas, radialistas, 
blogueiros e outros profi s-
sionais da mídia que foram 
assassinados trabalhavam 
cobrindo e investigando 
temas relacionados à cor-
rupção, à ordem pública e ao 
crime organizado, em espe-
cial nas pequenas e médias 
cidades do país (ABr).

Com 229.699 mortes ao longo 
dos últimos 20 anos, o Haiti é 
o país com o maior número de 
vítimas fatais por catástrofes 
naturais, segundo relatório da 
ONU. O desastre mais mortal 
dos últimos 20 anos foi o ter-
remoto de janeiro de 2010, que 
matou mais de 220 mil pessoas. 
O Haiti passou ainda por três 
anos de seca relacionada ao El 
Niño antes de ser atingido, no 
último dia 4 de outubro, pelo 
furacão Matthew, que deixou 
até agora quase 500 mortos, 
na contagem ofi cial.

Segundo relatório da ONU, 
nenhum país de alta renda apa-
rece nas primeiras posições, o 
que demostra que o número de 
mortes em catástrofes naturais 
é diretamente relacionado aos 
níveis de renda e desenvolvi-
mento. O documento ‘Pobreza 
e morte: mortalidade em desas-
tres 1996-2015’ marca o Dia In-
ternacional para a Redução do 
Risco de Desastres, lembrado 
ontem (13) em campanha para 
reduzir a mortalidade global das 
catástrofes, especialmente em 
comunidades pobres.

A análise de dados de mais 

Em Porto Príncipe, haitianos deixam suas casas, após a chegada 

do Furacão Matthew.

A Polícia Federal (PF) 
prendeu ontem (13) o ex-
governador do Tocantins, 
Sandoval Cardoso. Outro 
ex-governador do estado, 
Siqueira Campos, foi alvo de 
condução coercitiva. Ambos 
são investigados pela Ope-
ração Ápia, defl agrada pela 
corporação em conjunto 
com o MP, o Ministério da 
Transparência, e a CGU. A 
operação teve como objetivo 
desarticular uma organização 
criminosa que atuou em To-
cantins fraudando licitações 
públicas e a execução de 
contratos administrativos ce-
lebrados para a terraplanagem 
e a pavimentação asfáltica em 
diversas rodovias estaduais. 
Participam da operação cerca 
de 350 policiais federais.

Foram cumpridos 113 man-
dados judiciais expedidos pela 
Justiça Federal, sendo 19 de 
prisão temporária, 48 de con-
dução coercitiva e 46 de busca 
e apreensão nas cidades de 
Araguaína, Gurupi, Goiatins, 
Formoso do Araguaia, Riachi-
nho e Palmas, no Tocantins; 

Ex-governador do Tocantins, Sandoval Cardoso.
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PF prende ex-governador 
de Tocantins

Goiânia, Aparecida de Goiânia 
e Anápolis, em Goiás; São Luís, 
Governador Nunes Freire e 
Caxias, no Maranhão; e em Belo 
Horizonte, São Paulo, Brasília 
e Cocalinho (MT).

A investigação apontou um 
esquema de direcionamento de 
concorrências envolvendo ór-
gãos públicos de infraestrutura 
e agentes públicos nos anos de 
2013 e 2014. O foco da inves-
tigação são obras nas rodovias 
licitadas e fiscalizadas pela 

Secretaria de Infraestrutura, 
que correspondem a 70% do 
valor total dos empréstimos 
contraídos. “Essas obras fo-
ram custeadas por recursos 
públicos adquiridos pelo 
estado por meio de emprésti-
mos bancários internacionais 
e com recursos do BNDES, 
tendo o Banco do Brasil como 
agente intermediário dos 
fi nanciamentos no valor total 
de cerca de R$1,2 bilhão”, 
informou (ABr).

Haiti: maior número de mortes 
por catástrofes naturais

de 7 mil desastres ocorridos 
desde 1996 e que causaram a 
morte de cerca de 1,3 milhão 
de pessoas mostra que 90% 
dessas mortes foram em países 
de rendas média e baixa. Em 
geral, terremotos e tsunamis 
são fenômenos que causam 
mais vítimas fatais, seguidos 
de perto de desastres relacio-
nados ao clima. Indonésia, com 
182.136 mortes, e Myanmar, 
com 139.515, seguem o Haiti 
como os países em que mais 

pessoas perderam vidas em 
catástrofes. 

Para o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, o relatório 
é uma “acusação grave à desi-
gualdade”, enquanto países de 
renda alta sofrem com perdas 
econômicas em desastres, 
países de renda baixa pagam 
com suas vidas. Ele defendeu 
a mudança de uma cultura de 
reação para uma de prevenção e 
a construção de resiliência para 
reduzir as mortes (ABr).

16ª Vara Cível da Capital. EDITAL PARA CITAÇÃO DE DANIELLA AMBROGI DE OLIVEIRA E 
BETTINA AMBROGI DE OLIVEIRA, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR MARILDA PASSARELLI TUROLA, PROCESSO N° 
0127867-84.2011.8.26.0100, CONTROLE 2011/000881, PRAZO: 15 DIAS. A Dra. Jacira Jacinto 
da Silva, MM. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Estado 
de São Paulo, na forma da lei FAZ SABER a DANIELLA AMBROGI DE OLIVEIRA e BETTINA 
AMBROGI DE OLIVEIRA, e todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que MARILDA PASSARELLI TUROLA ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO, distribuída 
em 18/05/2011, contra ambas, dando o valor da causa de R$141.866,92. Nestas condições foi 
determinada a citação por edital para que no prazo de 15 dias, fluídos após o prazo do edital, 
para que paguem o débito ou apresentem impugnação prevista em lei, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela exequente em sua peça inicial,  bem como 
satisfação do débito mediante a constrição, penhora e adjudicação de seu patrimônio até o valor 
da execução. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas revéis, 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 10 de outubro de 2016. 

Instada a escolher uma can-
ção emblemática do Nobel 
da Literatura, Sara Darius 

disse que o álbum Blonde 
on Blonde, de 1966, “é um 
exemplo extraordinário da sua 
forma brilhante de rimar e do 
seu pensamento pictórico”. A 
representante da Academia 
Sueca lembrou ainda, quando 
questionada sobre a especifi ci-
dade da poesia de Dylan, que 
foi escrita para ser cantada e 
que também Homero e Safo, há 
mais de 2 mil anos, escreveram 
poesia para ser ouvida.

Em 2015, o Nobel da Litera-
tura foi atribuído à escritora 
bielorrussa Svetlana Aleksie-
vitch. Atribuído pela primeira 
vez em 1901, ao francês Sully 
Prudhomme, o Nobel da Litera-
tura, um dos mais mediáticos ao 
lado do Nobel da Paz, é sempre 
anunciado a uma quinta-feira, 
normalmente na primeira se-
mana de outubro, na mesma 

Bob Dylan foi “um grande poeta 
na tradição poética inglesa”

Em uma curta entrevista após anunciar o Nobel de Literatura para o cantor e compositor norte-
americano Bob Dylan, a secretária permanente da Academia Sueca, Sara Danius, disse que Dylan 
mereceu o prêmio por ser ‘um grande poeta na grande tradição poética inglesa’. “Ele encarna essa 
tradição”, disse Sara, lembrando que há 54 anos o cantor, poeta e compositor se reinventa, criando 
novas identidades

algo que a Academia Sueca 
atribuiu a questões de ca-
lendário, mas que os meios 
de comunicação suecos sus-
peitam dever-se à dificuldade 
dos membros em chegar a 
um acordo sobre um nome. 
Desde 1901, quando os pré-
mios Nobel foram atribuídos 
pela primeira vez, foram en-
tregues 108 prémios Nobel 
da Literatura, 14 dos quais a 
mulheres.

Os prêmios Nobel nasceram 
da vontade do químico, enge-
nheiro e industrial sueco Alfred 
Nobel (1833-1896) de doar 
a sua imensa fortuna para o 
reconhecimento de personali-
dades que prestassem serviços 
à humanidade. O inventor da 
dinamite expôs este desejo 
num testamento redigido em 
Paris em 1895, um ano antes 
da sua morte. Os prêmios foram 
atribuídos pela primeira vez 
em 1901.

Cantor e compositor norte-americano Bob Dylan.
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semana em que os outros qua-
tro prêmios criados por Alfred 
Nobel são anunciados.

Este ano, no entanto, o prê-
mio para a área da Literatura 
é o último a ser anunciado, 
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A incrível ilusão de
“pular etapas”

na vida profi ssional

A indústria mundial 

vende bilhões oferecendo 

“facilidades” como: 

consiga ter uma barriga 

chapada em três dias, 

emagreça dez quilos em 

um mês, fi que rico sem 

trabalhar e por aí vai

Mas o fato é que obter 
resultados imediatos 
sem esforço não passa 

de uma ilusão. Tudo tem seu 
tempo determinado! Quando fa-
lamos de carreira, esse processo 
de conquista não é diferente. É 
preciso tomar cuidado para não 
“pular etapas”. Com a incrível 
aceleração para alcançar o tal 
sucesso profi ssional, muitos me 
procuram para fazer o processo 
de coaching, uma conhecida fer-
ramenta para desenvolvimento 
comportamental. Nem todo 
mundo, porém, precisa passar 
por um método intenso como 
este. Assim, o primeiro passo 
para identifi car se realmente o 
coaching é a ferramenta mais 
adequada naquele momento, 
as pessoas respondem a um 
questionário avaliativo.  

Em alguns casos, é apenas 
uma questão de paciência para 
que o tempo de cultivo chegue 
e elas possam colher os frutos 
que plantaram naturalmente. 
Por conta de muitos “fenôme-
nos” da internet - aqueles raros 
que inventaram algo e fi caram 
milionários da noite para o dia 
-, as pessoas acreditam que vão 
atingir o sucesso profi ssional tão 
rápido quanto eles. Vale a ressal-
va que não é errado admirá-los, 
já que são exemplos inspirado-
res, mas sejamos sinceros: não 
acontece com todo mundo nem 
a todo momento. Não é produ-
tivo deixar de encarar o dia a 
dia e depositar todas as fi chas 
esperando que o mesmo acon-
teça e o salve da dura realidade. 
Abaixo, apresento três dicas 
para que todos possam encarar 
os obstáculos e construir uma 
carreira sólida e plena: 

1) Estude: não me refi ro 
apenas ao estudo acadêmico. 
É importante ler e buscar 
informações específi cas sobre 
a área de atuação. Pergunte 
a qualquer profissional de 
sucesso sem diploma se ele 
recomenda que seus fi lhos não 
estudem e o quanto a falta de 
conhecimento custa aos cofres 
da empresa para pagar consul-
tores diplomados. Portanto, boa 
educação e investimentos em 
cursos sempre abrirão portas na 
sua trajetória profi ssional;

2) Mostre bons resulta-

dos: mesmo com qualifi cação 
técnica, você não assumirá um 
cargo de liderança com grandes 
responsabilidades logo no início 
de sua carreira. Nem na empresa 
de sua família. O mundo não 
premia o potencial, e sim o real. 
É preciso gerar resultados para 
comprovar o quanto é bom tec-
nicamente. A experiência profi s-
sional na parte comportamental 
tem que ser vivida, e isso requer 
tempo. Tenha paciência;

3) Gaste menos do que 

ganha: é matemático, é a re-
gra de ouro para não se tornar 
refém de nenhuma empresa. 
Ter independência fi nanceira 
lhe dará a liberdade que tanto 
busca em sua carreira. Os pro-
fi ssionais mais procurados no 
mercado são aqueles que têm 
um respaldo fi nanceiro. Será 
coincidência? Claro que não! 
Os profi ssionais livres arriscam 
mais, pois não têm medo de 
algo dar errado e, com isso, 
conseguem os melhores resul-
tados. Conquistar esse patamar 
requer tempo e disciplina, 
portanto, comece logo.

Se você seguir essas dicas 
gerais, irá construir uma carreira 
sólida, no tempo necessário, e 
estará preparado se um fenôme-
no acontecer em sua vida. 

(*) - É coach de carreira, palestrante, 
professora dos cursos de MBA da 

FGV. Este artigo compõe o seu novo 
livro ‘UP! 50 dicas para decolar 

na sua carreira’, que será lançado 
neste mês pela Integrare Editora. 
A obra contém dicas práticas de 

comportamento no trabalho. 

Daniela do Lago (*)

A - Encontro de Contabilistas
Nos próximos dias 20 e 21, no campus Rudge Ramos da Universidade 
Metodista, em São Bernardo do Campo, acontece a a Convenção Re-
gional dos Profi ssionais, Empresários e Estudantes da Área Contábil. 
Uma  oportunidade de se atualizar sobre diversos temas pertinentes 
ao seu dia a dia de trabalho. O evento está embasado em 14 atividades 
entre fóruns e palestras voltados aos que atuam nas áreas de Auditoria, 
Gestão, Tributos, Consultoria, Terceiro Setor, Normas Contábeis, Com-
pliance, Ética e Controladoria de empresas de pequeno, médio e grande 
portes. No encontro estarão presentes renomados profi ssionais. Mais 
informações: (www.crcsp.org.br). 

B - Bolos Caseiros 
A microfranquia Delícia de Bolos Caseiros chega ao mercado como uma 
oportunidade para as boleiras do país entrarem para o mercado formal 
de trabalho. Com uma microfranquia, ao se tornar empresária, a boleira 
terá mais oportunidades de mercado e assim atingir um maior número de 
clientes, além de gerar empregos para outras pessoas. Com o CNPJ da 
empresa, fi ca mais fácil também a aquisição de produtos e equipamentos 
para o preparo de bolos e expansão dos negócios. Outra vantagem de ter 
um negócio formal, é a aquisição de todos os direitos previdenciários, 
como:  aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença, 
entre outros. Saiba mais em (www.deliciadebolos.com.br).

C - Ovos Cage-free
O McDonald’s, segunda maior rede de lanchonetes do mundo, se com-
prometeu a eliminar o uso de ovos de galinhas confi nadas em gaiolas de 
toda sua cadeia de produtos após conversas com a Mercy For Animals 
Brasil e outras organizações de proteção animal. A empresa anunciou 
que está estendendo seu compromisso de somente utilizar ovos ‘‘cage-
free’’ para Brasil, México e quase toda a América Latina. Em 2015, a 
empresa já havia se comprometido a banir de suas operações nos Estados 
Unidos o uso de ovos de sistemas que utilizam confi namento em gaiolas 
até 2025. A decisão reduzirá signifi cativamente o sofrimento intenso de 
milhões de galinhas exploradas para produção de ovos. 

D - Busca por Talentos 
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a Ene, sua Con-
ferência de Carreiras destinada a universitários e recém-formados. 
Marcado para o dia 21 de novembro, o evento será inteiramente focado 
no mercado fi nanceiro, a fi m de conectar os jovens participantes com 
organizações desta área. Contará com a presença de 20 empresas dos 
mais variados segmentos, como bancos de atacado e varejo, bancos 
de investimentos, fundos de venture capital, fundos de private equity, 
seguradoras e gestoras de meios de pagamentos. Organizações como 
Ambev, Anima Investimentos, Grupo Recovery, Nubank e BTG Pactual 
estarão presentes no evento. Serão selecionados 350 jovens de alto 
potencial. Mais informações: (www.estudar.org.br).

E - Perfi l dos Municípios 
A Fundação Seade lançou o aplicativo para celular Perfi l dos Municípios Pau-
listas, que dá acesso a 52 tipos de informações sobre temas como habitação, 
educação, economia, saúde, população (nascimentos, óbitos, casamentos), 
história dos municípios (aniversário, padroeiro etc.) e nome dos prefeitos 
e presidentes das câmaras municipais do Estado de São Paulo. As infor-

mações dos municípios podem ser comparadas com os dados do próprio 
Estado e regiões onde estão localizados. Além disso, é possível visualizar a 
evolução dos resultados em formato de gráfi co e entender cada indicador 
ali disponibilizado. Mais informações, acesse: (http://www.seade.gov.br/
seade-lanca-aplicativo-com-dados-de-todos-municipios-paulistas/). 

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

G - Contadores e Sindicatos
A FecomercioSP, em parceria com sindicatos patronais, realiza em sua 
sede, no próximo dia 18, a primeira edição do evento “ECOS - Encontro 
de Contadores e Sindicatos Patronais”. O encontro objetiva esclarecer 
dúvidas dos contabilistas sobre o eSocial, que tem o prazo de 1º de janeiro 
de 2018 para que empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões 
passem a utilizá-lo como ferramenta. Para os demais empregadores e 
contribuintes o prazo estabelecido é 1° de julho de 2018. Ocorrerá também 
um debate sobre aspectos da Convenção Coletiva de Trabalho e auxílio 
aos escritórios de contabilidade na solução de problemas enfrentados 
pela classe. Inscrição gratis: (http://goo.gl/xGJS0J).

H - Saquê Artesanal
A Tradbras, empresa focada na importação e exportação de produtos da 
cultura oriental, comemora a exclusividade da distribuição do Neko Sake, 
desenvolvido especialmente para o Brasil. Produzido artesanalmente em 
uma pequena fábrica de Hokkaido, norte do Japão, a bebida utiliza um 
blend de arrozes próprios para saquê da própria região. Levemente seco, 
fresco, com aromas nítidos, puros e leves, o produto possui a classifi ca-
ção Futsuushu (polimento do arroz 28%) e Nihonshudo +2. O produto, 
que estará disponível nos principais restaurantes de todo o país, possui 
graduação alcoólica de 14,2% e será comercializado na garrafa de 600ml. 
Para mais informações, acesse: (www.tradbras.com.br).

I - Ciência Mineral
Grandes nomes do Setor Mineral já confi rmaram presença no Word 
Mining Congress (WMC 2016), um dos mais importantes eventos de 
mineração do mundo. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, 
o WMC 2016 aconytece entre os próximos dias 18 e 21, no Centro de 
Convcenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. Com o tema “Mineração 
no mundo em inovação”, o evento apoiará, técnica e cientifi camente, 
a cooperação para o progresso nacional e internacional nas áreas de 
mineração e o desenvolvimento de recursos minerais naturais. Além 
disso, o evento busca implantar uma rede mundial de intercâmbio de 
informações com relação à ciência mineral, tecnologia, economia, saúde 
e segurança nas operações de mineração e à proteção ambiental. Outras 
informações: (www.ibram.org.br).

J - Inteligência de Mercado 
O Centro Universitário Senac lança, para o 1º semestre de 2017, a 
pós-graduação em Inteligência de Mercado, que surge para auxiliar 
organizações por meio de técnicas, métodos e ferramentas para a loca-
lização, análise e utilização de informações. O curso é direcionado aos 
profi ssionais graduados em áreas do conhecimento, especialmente em 
administração, tecnologia da informação, engenharias, comunicação, 
ciências sociais, marketing, propaganda e outras afi ns. A especialização 
visa formar profi ssionais para atuar como analistas, coordenadores ou 
gerentes de inteligência de mercado com o seguinte objetivo: aperfei-
çoar o processo de tomada de decisão empresarial por meio do melhor 
uso de informações, com atitude empreendedora e ética. Informações 
e inscrições: (www.sp.senac.br/posgraduacao). 

K - Mondial de La Bière
Para comemorar o sucesso da sua linha de cervejas especiais, a 
Cervejaria Leopoldina fará o lançamento ofi cial da marca durante o 
Mondial de La Bière (www.mondialdelabiererio.com.br). O festival 
acontece entre os próximos dias 12 a 16, no Pier Mauá, no Rio Janei-
ro. Oportunidade de apreciar todos os tipos de cerveja da marca, que 
incluem as linhas Old Strong Ale, IPA, Pilsner, Witbier e Weissbier. 
Elaborada pelo Grupo Famiglia Valduga, a Cervejaria Leopoldina foi a 
nova aposta da empresa e já é considerada uma marca de sucesso. O 
nome é uma homenagem à Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria 
e imperatriz-consorte de Dom Pedro I, que chegou ao Brasil em 1824, 
abraçou a causa independentista e foi admirada pelos brasileiros da 
época (www.famigliavalduga.com.br).

L - Rodeio de Eletricistas
Com direito a torcida uniformizada, berrante e espírito de competição, 
o VI Rodeio Nacional de Eletricistas acontece de 5 a 7 de novembro, 
em Curitiba. Representando São Paulo no torneio, 5 eletricistas da AES 
Eletropaulo e 5 da JF Steel miram título inédito e já estão em treina-
mento para disputar o primeiro lugar no desafi o que reunirá técnicos 
de todo o Brasil. No rodeio, cada equipe será avaliada por dois juízes e 
terá um padrinho para dar diretrizes na realização das tarefas. Durante 
a competição, os eletricistas passarão por dez tarefas que vão desde ‘a 
inspeção de ferramentas e equipamentos, até ‘equipar-se com EPI com 
olhos vendados’.

M - Gestão Tributária
O IBPT promove a 20ª edição do Seminário Nacional de Excelência 
na Gestão Tributária, nos próximos dias 20 e 21, visando esclarecer e 
compartilhar novas experiências no contexto do gerenciamento da tri-
butação nas empresas industriais, mercantis e de prestações de serviços. 
A atividade conta com a participação de renomados palestrantes, que 
irão explorar o universo do compliance tributário com casos práticos 
nos lineamentos do planejamento, coordenação e controle fi scal, que 
permitem aos participantes obterem novas perspectivas de como elaborar 
a estrutura e a forma de seus negócios empresariais, com o objetivo de 
alcançar consequências tributárias menos onerosas. Mais informações 
e inscrições (http://seminario.ibpt.com.br/).

N - Escolas da Cachaça
Um encontro para aprender sobre Cachaça. É assim que a Confraria 
Paulista da Cachaça vai receber o público durante o 12º Encontro Aberto 
da Confraria Paulista da Cachaça, que acontecerá no próximo dia 25 
(terça-feira), às 19h00, na Choperia São Paulo (Rua dos Pinheiros, 315). 
O valor da entrada é de R$ 40,00 e contemplará a degustação de até 
20 rótulos de cachaças e água. Uma palestra, com Felipe Jannuzzi, do 
Mapa da Cachaça, que abordará o tema “Territórios e Escolas da Cacha-
ça - Regionalismos e Filosofi as de Produção”. Outra parte interessante 
do evento será a participação de Fábio Magueta, Chefe de Bar do Rock 
Wheels, que irá ensinar um drink com cachaça aos presentes. 

A - Encontro de Contabilistas
Nos próximos dias 20 e 21, no campus Rudge Ramos da Universidade 

mações dos municípios podem ser comparadas com os dados do próprio
Estado e regiões onde estão localizados. Além disso, é possível visualizar a
evolução dos resultados em formato de gráfico e entender cada indicador

Instituições financeiras 
consultadas pelo Ministério 
da Fazenda esperam que o 
défi cit primário do Governo 
Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) termine este ano 
em R$ 159,8 bilhões ante os 
R$ 160,3 bilhões previstos 
anteriormente. A projeção 
consta da pesquisa Prisma 
Fiscal divulgada mensalmente 
e elaborada pelo Ministério 
da Fazenda, com base em 
informações de 30 institui-
ções fi nanceiras. O resultado 
foi divulgado ontem (13), em 
Brasília.

Para 2017, a estimativa de 
défi cit passou de R$ 140,1 
bilhões para R$ 145,3 bilhões. 
A projeção para a arrecadação 
federal este ano permanece 
próxima de R$ 1,269 trilhão e 
para 2017 a estimativa chega a 
R$ 1,354 trilhão. Para a receita 

A receita líquida do Governo deve cair de R$ 1,082

para R$ 1,078 trilhão.

Apenas no mês passado, 
44.910 participantes 
passaram a fazer parte 

do programa. Ao todo, o Tesou-
ro Direto conta com 930.196 in-
vestidores cadastrados, alta de 
68,4% nos últimos 12 meses.

No mês passado, os títulos 
mais vendidos foram os corrigi-
dos pelo IPCA, que mede a in-
fl ação ofi cial. Esses papéis con-
centraram 59,4% das vendas 
em agosto. Em segundo lugar, 
vieram os papéis vinculados à 
taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia), que responderam por 
27,1% das vendas. Em terceiro, 
fi caram os títulos prefi xados, 
que responderam por 13,4% 
das vendas. Os investimentos 
de menor valor continuaram a 
liderar a preferência dos aplica-
dores. As vendas abaixo de R$ 

Os títulos mais vendidos foram os corrigidos pelo IPCA, que 

mede a infl ação ofi cial.

Vendas do Dia das 
Crianças caíram 8,1% 

O Indicador Serasa Experian de 
Atividade do Comércio – Dia das 
Crianças 2016 teve o pior desempe-
nho desde o início da série, em 2006. 
Durante a semana da data, de 5 a 11 
de outubro, as vendas caíram 8,1% 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior. No fi nal de semana do Dia 
das Crianças (7 a 9), houve queda de 
4,8% em todo o país na comparação 
com o fi nal de semana equivalente 
ao do ano anterior (09 a 11).

Na cidade de São Paulo, as ven-
das realizadas na semana do Dia 
das Crianças caíram 7,2% ante a 
mesma semana do ano passado. No 
fi nal de semana da data, as vendas 
tiveram queda de 3,2% em relação 
ao período equivalente ao ano ante-
rior. De acordo com os economistas 
da Serasa Experian, a tendência 
de alta do desemprego no país e o 
poder de compra corroído por uma 
infl ação ainda num patamar elevado, 
pesaram negativamente sobre o mo-
vimento dos consumidores nas lojas 
por ocasião da data comemorativa do 
Dia das Crianças deste ano. 

Por ser considerado uma prévia 
das vendas de Natal, este resultado 
sinaliza que deveremos ter recuo nas 
vendas de fi nal de ano na compara-
ção com as do mesmo período do ano 
passado (Serasa Experian).
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Venda de títulos públicos a 
pessoas físicas bate recorde

A venda de títulos públicos a pessoas físicas somou R$ 1,542 bilhão em agosto, informou o Tesouro 
Nacional. O valor vendido por meio do programa Tesouro Direto é recorde para meses de agosto e o 
quarto melhor mês do ano

reconhecimento dos juros que 
incidem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para permi-
tir que pessoas físicas possam 
adquirir títulos públicos direta-
mente do Tesouro, via internet, 
sem intermediação de agentes 
fi nanceiros. O aplicador só tem 
de pagar uma taxa à corretora 
responsável pela custódia dos 
títulos. A venda de títulos é uma 
das formas que o governo tem 
de captar recursos para pagar 
dívidas e honrar compromissos. 
Em troca, o Tesouro se compro-
mete a devolver o valor com um 
adicional que pode variar de 
acordo com a Selic, índices de 
infl ação, câmbio ou uma taxa 
defi nida antecipadamente no 
caso dos papéis prefixados 
(ABr).

5 mil concentraram 73,2% do 
volume aplicado no mês.

Com o resultado de agosto, 
o estoque de títulos públicos 
aplicados no Tesouro Direto 
subiu 3,7% em relação a julho, 

alcançando R$ 35,4 bilhões. Isso 
ocorreu porque, no mês passa-
do, o Tesouro resgatou R$ 526,3 
milhões. A variação do estoque 
representa a diferença entre as 
vendas e os resgates, mais o 

Instituições estimam leve 
redução no défi cit do Governo

líquida do Governo Central a 
estimativa é que caia de R$ 
1,082 trilhão este ano para 
R$ 1,078 trilhão e, no ano que 
vem, apresente também queda, 
registrando R$ 1,171 trilhão. 
Para as despesas, a expectativa 
é de queda de R$ 1,241 trilhão 
para R$ 1,237 trilhão este ano, 
e passe de R$ 1,320 trilhão para 
R$ 1,316 trilhão em 2017.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida 
bruta do Governo Central, 
que, na avaliação das institui-
ções fi nanceiras, deve fi car em 
73,50% do Produto Interno 
Bruto (PIB) este ano. Para 
2017, a estimativa passou de 
78,40 para 78,20% do PIB – a 
soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país (ABr).
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É preciso debater antes 

de mudar e não quando 

as mudanças já foram 

sugeridas

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) 

divulgou as notas por escolas 
referentes ao Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) de 
2015. O resultado é preocu-
pante. Apenas 9% das escolas 
públicas brasileiras atingiram a 
média nacional. Em alguns es-
tados – Amapá e Mato Grosso, 
por exemplo –, todas as escolas 
fi caram abaixo do esperado. 
Mesmo os melhores coloca-
dos – São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul – não tiveram 
mais de 20% de escolas acima 
da média nacional.

O desempenho aquém das 
expectativas está conectado a 
uma discussão atual: a reforma 
do ensino médio. Alguns estu-
diosos entendem que o modelo 
é muito ultrapassado e distante 
dos adolescentes. É comum 
entre os atores envolvidos no 
universo da educação a ne-
cessidade de mudar a maneira 
como os alunos aprendem. 
Transformar o ensino médio 
pode ser uma primeira ação 
para melhorar os índices do 
ENEM, incentivar os jovens 
a permanecerem nas escolas 
e terem mais oportunidades 
na disputa por vagas em ves-
tibulares.

Nesse mesmo cenário, o 
Governo de Michel Temer 
anunciou a polêmica Medida 
Provisória 746, que modifi ca 
pontos da LDB (Lei de Dire-
trizes e Base da Educação), 
de 1996. Não pretendo opinar 
sobre o formato de aulas suge-
rido, pois creio que seja um as-
sunto que requer a atenção de 
outros agentes. A minha crítica 
é em relação à falta de debate 
envolvendo um profi ssional 
indispensável na educação: o 
professor.

O professor devia ter sido 
consultado, mas não foi. Mais 
que isso: a proposta deveria 

ter vindo diretamente dele, 
invés de ser imposta a ele. O 
próprio Ministério da Educa-
ção e Cultura (MEC) admitiu 
que poderia ter ocorrido 
audiência pública para tratar 
do tema, mas que estava feliz 
com o debate pós-anúncio da 
MP. Eu não vejo como isso 
pode ser positivo. É preciso 
debater antes de mudar e não 
quando as mudanças já foram 
sugeridas.

Para melhorar o ensino 
brasileiro e tornar nossos 
jovens mais competitivos no 
mercado de trabalho, investir 
no professor é fundamental. A 
melhoria do sistema educacio-
nal não acontecerá enquanto 
os professores continuarem 
desvalorizadas, tanto em sala 
de aula quanto pelo poder 
público. 

O professor é o agente mais 
próximo dos alunos. Quem me-
lhor do que ele para sugerir mu-
danças no sistema atual? Ele 
entende a situação do ensino 
nacional (salas de aula lotadas, 
alunos desinteressados, baixa 
remuneração dos profissio-
nais), o que dá certo, o que dá 
errado e como é a rotina nas 
salas de aula das escolas pú-
blicas brasileiras, locais onde 
se encontram os mais diversos 
perfi s de alunos, as situações 
mais complexas a ser tratadas 
e outras difi culdades que os 
membros do Governo envol-
vidos na reforma apresentada 
talvez desconheçam. 

Ouvir o professor e, princi-
palmente, estar aberto às suas 
propostas (ou permitir que 
ele seja um dos responsáveis 
pela sugestão de pelo menos 
parte das mudanças) devia 
ter sido uma das primeiras 
ações realizadas após a de-
cisão de reformar o ensino 
médio. Não surpreende que a 
Medida Provisória tenha sido 
recebida com tantas críticas. O 
ensino público não melhorará 
enquanto o professor não for 
incluído e valorizado.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccilio (*)

Reforma do ensino
médio: faltou

consultar o professor

Já com relator defi nido, o deputado Vicente 
Cândido, a comissão especial que vai analisar 
novos pontos de uma reforma política deve 
começar a trabalhar na próxima semana. Se-
gundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
a expectativa é que o colegiado seja instalado o 
mais rápido possível para que consiga concluir 
um texto sobre a mudança no sistema eleitoral 
brasileiro a tempo da proposta ser votada no 
plenário da Casa até início de novembro.

Defensor do voto em lista, Maia argumenta que 
este modelo seria a melhor alternativa, uma vez 
que o fi nanciamento privado de pessoas jurídicas 
parece uma página virada. A proposta foi vencida 
na última tentativa de construir uma reforma 
ampla, mas, para o democrata, com recursos 
exclusivamente públicos, agora o ambiente é 
mais propício a mudanças.

“Ao invés de fazer 70 campanhas para deputado 

federal no estado do Rio de Janeiro, vai fazer 
uma. Ao invés de fazer 100 campanhas para 
deputados estaduais você vai fazer uma. Além 
de existirem bons exemplos na Europa, tem a 
questão do custo, muito menor do que o modelo 
atual e do que o voto distrital, que seriam 513 
campanhas no país inteiro”, disse. Com a lista, 
seriam 27 campanhas para as eleições majoritá-
rias, exigindo um investimento menor.

Maia lembrou que, o acordo com o presidente 
do Senado, Renan Calheiross, é de que as Casas 
tratem separadamente sobre os diferentes temas da 
reforma política. O Senado fi cará encarregado, por 
exemplo, da proposta sobre o futuro das coligações. 
Maia, que foi relator da última reforma política, 
defende essas medidas apesar de deixar claro que 
a comissão em acordo com o Senado é que deve ter 
a palavra fi nal sobre como serão as eleições após o 
fi m do fi nanciamento por empresas (ABr).

Maia lembrou que o acordo com o presidente do Senado, Renan Calheiros, é de que as Casas tratem 

separadamente sobre os diferentes temas da reforma política.

O relatório sobre o assun-
to, a cargo do conselhei-
ro Ronaldo Lemos, deve 

ser apresentado na próxima 
reunião do conselho, marcada 
para o dia 7 de novembro, e 
aborda alguns projetos sobre o 
tema em tramitação no Senado 
e na Câmara.

Para Lemos, que também é 
vice-presidente do Conselho de 
Comunicação, “o problema de 
bloqueio está entre nós e não 
foi embora”. Ele citou como 
exemplo uma recente decisão 
judicial de Santa Catarina que 
determinou a suspensão da 
rede social Facebook por 24 
horas. A empresa decidiu reti-
rar um perfi l anônimo, objeto 
da ação, para evitar o bloqueio 
total da rede. “Não é um proble-
ma de uma ou outra empresa, 
mas é um problema que está se 
tornando geral aqui no Brasil”, 
alertou o conselheiro.

Conselheiros aprovaram carta de repúdio à decisão da

juíza Pollyanna Alves de quebrar o sigilo telefônico

de jornalista que recusou revelar  fonte.

O juiz federal Sérgio Moro 
condenou ontem (13) o ex-
senador Gim Argello (PTB-
DF) a 19 anos de prisão pelos 
crimes de corrupção, lavagem 
de dinheiro e por obstrução 
das investigações da Operação 
Lava Jato. De acordo com a 
acusação do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), Argello 
recebeu propina para deixar 
de convocar empreiteiros 
para depor na antiga CPMI da 
Petrobras, em 2014. Na época, 
ele era o vice-presidente da 
comissão.

Na sentença, Moro afi rmou 
que Gim Argello pediu cerca 
de R$ 30 milhões e recebeu 
pelo menos R$ 7,3 milhões 
das empreiteiras, valores que 
foram utilizados na campanha 

Ex-senador Gim Argello.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) 
afirmou que o “golpe” praticado no 
Brasil não acabou com o impeachment 
de Dilma Rousseff. Na sua opinião, o 
“golpe” continua nas reformas e medidas 
que prejudicam os trabalhadores e na 
perseguição ao ex-presidente Lula. De 
acordo com Lindbergh, as denúncias do 
Ministério Público contra Lula se baseiam 
em convicções políticas e partidárias e 
não em provas ou evidências. 

Ele considera fruto da ignorância dos 
procuradores públicos sobre a economia 
internacional a acusação de que Lula 
beneficiou países socialistas, criou em-

pregos no exterior e recebeu propina de 
empreiteiras beneficiadas por contratos 
de exportação de serviços. O senador 
explicou que o governo realmente 
apoiou a exportação de serviços por 
meio de empréstimos do BNDES, mas 
ressaltou que o Brasil investiu pouco 
nesse apoio: apenas US$ 2,2 bilhões por 
ano entre 2008 e 2012. Enquanto isso, o 
apoio oficial da China  a suas empresas 
exportadoras foi de US$ 45,2 bilhões 
por ano, e o dos Estados Unidos, US$ 
18,6 bilhões.

Segundo Lindbergh Farias, os procu-
radores tentam criminalizar Lula por 

ele ter se empenhado para que empre-
sas brasileiras conquistassem obras no 
exterior, enquanto outros governantes, 
como Barack Obama, dos Estados Unidos, 
fazem o mesmo e não são criminalizados 
por isso. “Talvez o seu ódio a Lula refl ita, 
no fundo, o ódio e o desprezo que os 
setores mais atrasados das nossas elites 
dedicam ao Brasil, ao seu povo. Talvez 
o que mais incomode a eles seja o fato 
de que Lula não é um vira-lata e um 
vendilhão do patrimônio público, como 
outros são, mas Lula está muito acima do 
ódio, dos preconceitos, das perseguições 
mesquinhas”, frisou (Ag.Senado).

Condenados que são monito-
rados eletronicamente poderão 
arcar com despesas referentes 
à manutenção desses equipa-
mentos. A medida consta do 
projeto que inclui esse artigo 
na Lei de Execução Penal. A 
matéria está em análise na 
Comissão de Constituição e 
Justiça, apresentada pelo sena-
dor Paulo Bauer (PSDB-SC). A 
proposta defi ne que os custos 
com o monitoramento possam 
ser descontados do salário que 
o preso recebe pelo trabalho 
remunerado que ele exerça.

De acordo com dados do 
primeiro diagnóstico nacional 
sobre monitoração eletrônica 
do Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen), atual-
mente existem cerca de dez 
situações em que os presos 
no Brasil são monitorados, 
somando mais de 18 mil pes-

soas sobre vigilância. O estudo 
também aponta que são gastos 
em média R$ 300 por mês 
para monitorar condenados. 
O principal item utilizado na 
monitoração é a tornozeleira 
eletrônica.

Na justifi cativa, Bauer afi r-
mou que os recursos investidos 
nesse programa chegam em 
torno de R$ 23 milhões e que 
abrigam até 40 mil pessoas. 
“O gasto com a manutenção 
do monitoramento eletrônico 
representa 12% das despesas 
de um condenado encarcera-
do, a sociedade brasileira não 
pode e não deve arcar com esse 
custo”, disse. Na Comissão, o 
projeto será votado em decisão 
terminativa, o que signifi ca que, 
se não houver recurso para 
votação em Plenário, a maté-
ria seguirá diretamente para a 
Câmara (Ag.Senado). 

Os custos com o monitoramento poderão ser descontados do 

salário que o preso recebe.

Suspensa 
isenção fi scal 
do Instituto 

Lula 
A Receita Federal suspen-

deu a isenção de imposto 
de renda do Instituto Lula 
relativo a 2011. A decisão, 
assinada pela delegada 
regional no órgão em São 
Paulo, Regina Coeli Alves de 
Mello, foi publicada ontem 
(13) no Diário Ofi cial da 
União. O instituto era inves-
tigado pela Receita Federal 
por suspeita de “confusão 
operacional” entre a enti-
dade sem fi ns lucrativos e a 
LILS Palestras, empresa que 
organiza eventos com o ex-
presidente Lula. O instituto 
é uma fundação, por isso tem 
incentivos fi scais.

As suspeitas surgiram 
da constatação de que o 
instituto recebeu valores 
milionários de empreiteiras 
investigadas na Operação 
Lava Jato, empresas que 
também contrataram pales-
tras do ex-presidente. Além 
disso, empresas ligadas a 
parentes de Lula receberam, 
segundo a Receita, paga-
mentos do instituto. Esses 
fatos poderiam, de acordo 
com a receita, confi gurar um 
desvio de fi nalidade, com a 
fundação sendo usada para 
outros propósitos, como dis-
tribuição de lucros ou apoio 
às atividades da empresa de 
palestras.

Em nota divulgada on-
tem, o Instituto Lula negou 
irregularidades em suas 
atividades ou contabilidade. 
“No dia 29 de setembro, 
por intermédio de seus 
advogados, o Instituto Lula 
apresentou à Receita sua 
manifestação, acompanhada 
de extensa documentação, 
demonstrando a inexistên-
cia de desvio de fi nalidade 
e a integral aplicação dos 
seus recursos nas suas 
atividades, destinadas pre-
cipuamente à divulgação e 
preservação da memória, 
do legado e do acervo do 
personagem histórico que é 
o ex-presidente Lula, tarefas 
essas de cunho eminente-
mente cultural”, ressalta o 
comunicado (ABr).

Divulgação
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Em debate: proibição de 
bloqueio de sites e aplicativos
O Conselho de Comunicação do Congresso Nacional deu início à discussão sobre o relatório que trata 
de propostas legislativas que impedem o bloqueio de sites ou aplicativos de internet

preocupação com o aumento 
de sites piratas e clandesti-
nos. Já o conselheiro Walter 
Ceneviva disse acreditar que 
o bloqueio não existe na “in-
ternet real”, pois a rede tem 
muitos furos, justamente para 
evitar esse tipo de resistência. 
Ele acrescentou que o ideal é 
o não bloqueio, mas ponderou 
que “cada caso é um caso”.

O conselho decidiu ainda 
emitir uma carta repudiando 
decisão da juíza Pollyanna 
Kelly Alves, em que ela pede a 
quebra de sigilo telefônico de 
um jornalista da revista Época, 
que invocou o direito ao sigilo 
da fonte para preservar uma 
informação solicitada pela juíza. 
Segundo o presidente do Con-
selho de Comunicação, Miguel 
Ângelo Cançado, o colegiado 
tem “assento constitucional” 
para um assunto tão relevante 
(Ag.Senado).

Na visão de Lemos, obe-
decer às ordens da Justiça 
é essencial. Ele destaca, no 
entanto, que é preciso deba-
ter o bloqueio da estrutura da 
rede, pois essa medida pode 

interferir em transações ban-
cárias, telemedicina e até na 
direção de carros. Segundo o 
conselheiro José Francisco de 
Araújo Lima, o tema é muito 
importante, pois existe uma 

Ex-senador Gim Argello é 
condenado a 19 anos de prisão

levou à constituição da CPMI 
da Petrobras. O condenado, 
ao invés de cumprir com seu 
dever, aproveitou o poder e a 
oportunidade para enriquecer 
ilicitamente, dando continui-
dade a um ciclo criminoso”, 
disse o juiz.

Na sentença, também foram 
condenados os empreiteiros 
Ricardo Pessoa, a 10 anos e 
seis meses de prisão, Walmir 
Pinheiro, da UTC Engenharia, 
a nove anos e oito meses, e 
Léo Pinheiro, da OAS, a oito 
anos e dois meses.

Argello foi preso no dia 12 
de abril, em Brasília, na 28ª 
fase da Operação Lava Jato, 
e continua custodiado em um 
presídio na região metropoli-
tana de Curitiba (ABr).

eleitoral de 2014. “Durante 
o ano de 2014, crescia a pre-
ocupação da sociedade com 
as revelações do esquema 
criminoso da Petrobras, o que 

Comissão da Câmara espera iniciar 
reforma política na próxima semanaPresos poderão pagar 

por custos do seu 
monitoramento

Lindbergh Farias diz que Lula sofre perseguição
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HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Acionistas a comparecerem em 
sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal nº 424, 1º 
andar, São Paulo-SP, dia 07/11/2016 às 10:00 horas, 
para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das 
contas e demonstrações financeiras do exercício social 
findo em 31/12/2015. 2) Remuneração dos administra-
dores. 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 
11/10/2016. Henry Makosud Neto – Diretor Presidente.

(12, 14 e 15/10/2016)

Leilões

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266INFORMAÇÕES: TEL.: (11) 3845-5599 - FAX: (11) 3849-8383

ON LINE
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DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 18 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 220 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINELOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: OUTROS ESTADOS:

SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA, torna público que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia 

e a Licença de Instalação para o CNPJ 61.105.474/0017-50, para fabricação de tecidos de malha, sito à AVENIDA TENENTE 

JOSÉ JERÔNIMO DE MESQUITA, 289/299, PARQUE NOVO MUNDO SÃO PAULO/SP.

JP COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. Torna Público que solicitou junto a
Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores, localizada à Rua Mathilde Ferrari
Marçon, nº 984 – Galpão 08 – Jardim Ipê – SBC – SP – CEP: 09840-360.

BRASFORMER BRASPEL PROD. ELÉTRICOS LTDA, torna público que requereu à Sec.
Munic. do Verde e do Meio Amb.(CETESB), a renovação da licença de operação, para
Fabric. de transf., indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e
acess., sito à Estrada das Lagrimas, 3034, São João Climaco, São Paulo/SP.

VMC IND. E COM. DE VALVULAS LTDA ME, torna público que requereu à Secretaria do
Verde e Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da Licença de Operação, para
Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios, sito
à Rua Sargento Noel de Camargo, 367, Jd. IV Centenário São Paulo/SP.

HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA torna público que
requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de
Instalação para Artefatos de borracha para uso pelas indústrias; fabricação de. À
ALAMEDA ÁFRICA, 734/756, TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA/SP.

CONCEITO FERRAMENTAS E MODELAÇÃO LTDA. EPP. Torna público que requereu à
CETESB a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Modelos para Moldes sito
à Rua Gedivaldo Calixto de Souza nº 218 - Vila Nova York - SP.

FONTEPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. EPP. Torna público que
requereu à CETESB a Renovação da Licença de Operação para Recuperação de Materiais
plásticos descartados sito à Av. Jaguarão nº 45 -Antigo nº 101 - Cumbica - Guarulhos - SP.

METALÚRGICA FUNDIMETAL LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008239 com val. até 11.10.2020 para
Fabricação de Abraçadeiras, cantoneiras e suportes metálicos  sito à Rua Noraldino Alves
de Lima nº 57 - Bonsucesso - Guarulhos - SP.

SERVEQ IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EIRELI - EPP.
Torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010442
com val. até 11.10.2019 para Confecção de Equipamentos de segurança industrial n.e sito
à Rua Antônio Viana nº 777 - Parque Paulistano - SP.

SUPREMA EMBALAGENS LTDA. ME. Torna público que requereu à CETESB a Renovação
da Licença de Opeação para Fabricação de Embalagens de papelão Ondulado, impressos
ou não sito à Rua Lorena nº 10 - Vila Monte Belo - Itaquaquecetuba - SP.

POWER SYSTEMS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA torna público
que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de
Instalação para Equipamentos de sistema eletrônicos dedicados a automação gerencial
ou comercial; fab. de. À Rua Chuí, nº 941, Vila Pires, Santo André/SP.

N.B.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
 (em organização)

Ata da Assembleia de Constituição de S.A. em 23/03/16
Aos 23/03/16, às 10:45 hs, na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, em SP/SP. Mesa: Presidente: Sueli de Fátima 
Ferretti, Secretário: Cleber Faria Fernandes. Deliberações: (a) constituir a N.B.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações 
S.A., S.A. com sede em SP/SP, na Rua Pamplona, 818 - 9° andar, conjunto 92; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 
500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integraliza-
das, nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que se encontra arquivado na sede da 
Companhia. (d) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse 
dos eleitos pela Assembleia Ordinária de 2017. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG nº 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF nº 
764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG nº 23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF nº 192.212.358-74, 
para o cargo de diretor. Nada mais. SP, 23/03/2016. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; 
Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 
105.311-A - OAB/RJ 19.553. Jucesp/NIRE nº 3530049108-4 em 03/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A música é uma forma 

de expressão que leva à 

recordação de estados de 

vivência simbólica entre 

mãe-fi lho

Entrelaça a função da 
arte com a emoção, cujo 
registro pessoal intrap-

síquico reporta ao primeiro 
relacionamento. A função da 
arte, na economia psíquica 
humana e a criação artística 
funcionam como instrumento 
terapêutico. Em essência, o 
fenômeno musical altera a vita-
lidade, causando instabilidade 
e agitação ou, pelo contrário, 
docilidade e mansidão.

Ao observar a natureza, se 
percebe de imediato, a pre-
sença do ritmo no universo, 
como nas ondas do mar, nas al-
ternâncias dia-noite, no correr 
das águas de cachoeiras, nas 
fases da lua. No ser humano é 
sentido na respiração, na fala, 
nos períodos de sono-vigília. 
Na linguagem escrita há si-
nais como o ponto, a vírgula, 
a exclamação, a interrogação, 
as frases e os parágrafos que 
marcam a cadência e auxiliam 
o leitor a perceber e sentir 
uma narrativa compreensível 
e marcada. 

Todo esse material simbólico 
é um aporte rítmico que sus-
tenta e dá o tempo necessário 
para o silêncio e a retomada da 
ação. Esses sinais assumem 
contornos normativos e são 
usados também para a estru-
turação da linguagem musical. 
A estrutura musical deve pos-
suir um padrão rítmico que a 
sustente e sirva de base para 
que a melodia passeie livre-
mente sobre a sua marcação 
e acentuação. 

Do mesmo modo, a ins-
crição da vida de crianças 
e adolescentes é permeada 
pelo espaço familiar marcado 
e pontuado pelos pais, como 
um ritmo específi co e singu-
lar. Desenvolver esse suporte 
para a existência encontra 
respaldo na tessitura sonora 
dos lugares que protegem e 
criam paradigmas de humani-
dade. O modo peculiar como 

cada um se apercebe dessa 
ordenação de valores se refere 
à forma de aprendizagem de 
seu grupo familiar, escolar e 
social e, explicita sua forma 
de viver, fortalecendo sua 
identidade.

A forma musical manifesta 
a materialidade que se traduz 
na profundidade e na qualida-
de daquilo que é escutado e, 
assim desperta nas crianças e 
adolescentes, desejos, criando 
narrativas fantasiosas, colori-
das e heroicas. Por meio dessas 
sonoridades que invadem e 
reverberam nesses pequenos, 
se transportam a um universo 
mágico, em que as faltas e 
frustações são ressignifi cadas e 
momentaneamente apagadas, 
porque reporta ao registro da 
dimensão fusional, que remon-
ta ao primeiro contato com o 
mundo. 

Esse momento com a música 
reaviva as marcas inconscien-
tes do embalo materno, condu-
zindo a um lugar imaginário de 
empoderamento e conquista, 
onde o processo de cresci-
mento encontra esperança e 
o futuro se torna radiante. É 
sabido que o desenvolvimento 
neurológico do feto principia 
no primeiro trimestre da ges-
tação. Entre a vigésima e vigé-
sima quarta semana, as áreas 
do encéfalo que processam a 
audição começam a responder 
ao som. 

Nessa fase, o feto passa a 
reconhecer a voz da mãe. Por 
essa razão, o órgão auditivo 
percebe as vibrações físicas 
e sonoras e as converte em 
sinais de comunicação no cé-
rebro. Portanto, na vida dos 
seres viventes, os processos 
físico e cognitivo da audição, 
estimulam reações emocionais 
no mundo intrapsíquico e in-
tersubjetivo.

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

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

pós em neuropsicologia.

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

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP.

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)

O monarca reinava com o 
título de “Rama IX” des-
de 1946 e era o soberano 

com o maior tempo de trono no 
mundo. O novo rei da Tailândia, 
Rama X, será o príncipe here-
ditário Maha Vajiralongkorn, 
de 64 anos, disse o premier 
Prayuth Chan-ocha. 

O nome dele foiá apresentado 
ao Parlamento para aprovação, 
como prevê a Constituição. 
Prayuth Chan-ocha também 
anunciou um luto nacional 
de um ano. “A morte do rei 
Bhumibol é a maior perda da 
história da Tailândia”, disse o 
premier, em um discurso em 
cadeira nacional. Embora fosse 
um monarca constitucional, O rei Bhumibol Adulyadej tinha 88 anos e uma saúde frágil.

A
FP

2ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213001-
44.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Cicero Ribeiro Cordeiro, CPF 164.969.368-03, RG 35.248.039-7, e a Cícera Paulo 
Cordeiro Ribeiro, CPF 152.269.558-39, RG 23.388.710-6, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum - rescisão contratual c. c. Reinegração de posse por parte de Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: 
que celebrou com os requeridos Instrumental Particular de Concessão de Subsídios e Termo de 
Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra referente ao imóvel situado à Rua Manuel 
Rodrigues Santiago, 1525, Bloco 3-A, Ap. 11-A; ocorre que os mesmos deixaram de pagar a taxa de 
ocupação que lhes competia. Valor da causa: R$ 6.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 45007179, válida até 11/10/2.021,
para Transporte Rodoviário de Passageiros Regular, Municipal Urbano, sito à Rua César
Cavassi, nº 385. Jd. Gilda Maria. São Paulo/SP.
SHIFTER BRASIL IND. METALÚRGICA LTDA. torna público que recebeu da Prefeitura
do Município de Vinhedo a Renovação da Licença de Operação do processo nº 042/
2016 e solicitação nº 048/2016, p/ Fabr. de outras Peças e Acessórios p/ Veículos Au-
tomotores, sito à Rua Antônio Ferragut, nº 187. Galpão 02. Pinheirinho. Vinhedo/SP.
EVOLUTION SMART CARD IND. E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 33006552, válida até 06/10/2.019, p/
Serviços Gráficos para terceiros não especificados, exceto Encadernação, sito à Rua
Antônio Gil, nº 1.413. Jardim Alzira. São Paulo/SP.
NOVOUSO CORDAS E RECICLAGENS DE PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010424, válida até 04/
10/2.020, para Fabricação de Artefatos de Cordoaria, sito à Rua São Leopoldo, nº 204.
Jardim Pedra Branca. São Paulo/SP.
NOVOUSO CORDAS E RECICLAGENS DE PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010425, válida até 04/
10/2.020, para Fabricação de Artefatos de Cordoaria, sito à Rua São Leopoldo, nº 204.
Jardim Pedra Branca. São Paulo/SP.
NOVO PORTAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 45007176, válida até 11/10/2.021, para Posto de Gasolina,
sito à Avenida Engenheiro Queiros Teles, nº 352. Jardim D Abril. São Paulo/SP.
AUTO POSTO RAMALHÃO III LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licen ade
Operação nº 16009649, válida até 13/10/2.021 para Comércio Varejista de Combustíveis
para Veículos Automotores, sito à Avenida Lino Jardim, nº 223. Vila Bastos. Santo
André/SP.
CZA CONFECÇÕES EIRELI. torna público que solicitou junto à CETESB a Licença
Prévia, de Instalação e de Operação para Serviço de Serigrafia em Peças do Vestuário
(Camisetas, etc), sito à Rua Doutor Leonardo Pinto, nº 08/20. Bom Retiro. São Paulo/SP.

Morre rei da Tailândia, o 
monarca mais antigo no trono
O rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, morreu ontem (13), aos 88 anos de idade, de acordo com um 
anúncio ofi cial da Casa Real. Adulyadej morreu às 15h52 locais, no hospital Siriraj de Bangkok, onde 
estava internado há tempos

Bhumibol Adulyadej realizou 
intervenções na política do país 
quando houve derramamentos 
de sangue ou confl itos. 

Ele facilitou a transição da 
Tailândia à democracia na déca-
da de 1990, mesmo tendo apoia-
do alguns regimes militares, 
como o de Sarit Dhanarajata e, 
mais recentemente, o Conselho 
de Segurança Nacional. O rei 
também utilizou sua infl uência 
para acabar com golpes de Es-
tado, incluindo as tentativas de 
1981 e 1985. Um dos monarcas 
mais ricos do mundo, Adulyadej 
era muito popular na Tailândia 
e reverenciado como um semi-
deus pelo povo, em parte devido 
à crença budista (ANSA).

Congresso se reúne 
para votar verba 
para o Fies

O presidente do Senado, Renan Calhei-
ros, convocou sessão do Congresso para 
a próxima terça-feira (18). A expectativa 
é que sejam votados três vetos presiden-
ciais e dez projetos de lei do Congresso. 
Entre eles, está o  que abre crédito su-
plementar no valor de R$ 1,1 bilhão, no 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Educação e de Operações 
Ofi ciais de Crédito. “O fundamental é 
que até o fi nal do dia tenhamos votado 
todas as matérias”, disse Renan.

Do total de R$ 1,1 bilhão, R$ 702,5 
milhões devem suprir despesas com os 
serviços de administração de contratos, 
prestados por agentes fi nanceiros ao 
Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies). Os R$ 400,9 milhões restantes 
vão para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que avalia o ensino médio 
e é seleção para o ingresso na educação 
de nível superior.

Em consequência do atraso na apro-
vação, estudantes têm reclamado de 
não conseguirem, desde julho, acessar 
o sistema do Fies. O Sindicato das Man-
tenedoras de Ensino Superior (Semesp) 
informou, em 29 de setembro, que o 
problema atinge 1.863.731alunos de 
1.358 instituições particulares de ensino 
(Ag.Senado).

Governo amplia 
recursos para a 
educação infantil

O Diário Ofi cial da União da última 
terça-feira (11) traz a sanção presi-
dencial da Lei 13.348/2016, que libera 
apoio fi nanceiro da União aos municípios 
para ampliação da oferta de educação 
infantil. O valor dos recursos ainda será 
defi nido em ato conjunto dos ministros 
do Desenvolvimento Social e Agrário e 
da Educação.

A lei resultou da MP 729/2016, apro-
vada no Senado em setembro. Segundo 
o texto, a verba poderá ser aplicada 
nas despesas de manutenção e desen-
volvimento da educação infantil e nas 
ações para garantir o cuidado integral 
e a segurança alimentar e nutricional, 
necessárias ao acesso e à permanência 
na escola. Serão benefi ciadas crianças 
de zero a 48 meses, assistidas pelo Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC), 
e crianças com defi ciência.

Farão jus ao apoio os municípios que 
tenham ampliado o número de matrículas 
em creches, tenham ampliado a cobertura 
do BPC, de crianças de famílias benefi -
ciárias do Programa Bolsa Família e de 
crianças com defi ciência. Michel Temer 
vetou dispositivo que concedia o apoio 
fi nanceiro de, pelo menos, 25% caso os 
municípios não tenham cumprido a meta 
anual estabelecida (Ag.Senado).

TSE autoriza envio 
de tropas federais 
para São Luís 

O Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) autorizou ontem 
(13) o envio de Força Federal para 
a cidade de São Luís, capital do Ma-
ranhão. As tropas vão atuar durante 
a eleição e apuração de votos do se-
gundo turno das eleições municipais, 
que acontece no domingo, dia 30. 
O relator da ação, ministro Henri-
que Neves, disse que para aceitar 
o pedido levou em conta os casos 
de violência registrados durante o 
primeiro turno.

Poucos dias antes do pleito, foram 
registrados ataques criminosos a 
locais onde seria realizada a votação. 
Na madrugada do dia do primeiro 
turno foram sete ocorrências entre 
ataques a prédios públicos e veículos 
na capital maranhense. Uma opera-
ção realizada na cidade confirmou 
que detentos do Complexo Peniten-
ciário de Pedrinhas estavam entre 
os mandantes dos crimes.

As tropas começam a atuar na 
cidade a partir de 48 horas antes da 
votação. Segundo informações do 
TSE outros dois pedidos de atuação 
da Força Federal já foram feitos ao 
tribunal. A Corte vai analisar um 
pedido de Fortaleza e outro do Rio 
de Janeiro (ABr).
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Entre esses, o percentual dos que se conectam mais de 
uma vez por dia subiu de 21%, no estudo referente 
a 2014, para 66% no atual, com dados coletados em 

2015. O aumento do percentual de jovens que navegam na 
rede mais de uma vez por dia foi ainda mais expressivo na 
faixa de 15 a 17 anos (de 17% para 77%) e entre os jovens 
das classes A e B (de 21% para 75%). 

Entre os recortes apresentados, a menor variação foi 
entre as crianças e adolescentes das classes D e E. A alta 
passou de 25% para 49%. Para elaboração da pesquisa 
foram feitas 6,1 mil entrevistas presenciais com crianças 
e adolescentes e 3 mil com pais ou responsáveis, em 350 
municípios, entre novembro de 2015 e junho de 2016. O 

Pesquisa: 80% da população brasileira 
entre 9 e 17 anos usam a internet

Cresceu a frequência de acessos entre as crianças e adolescentes que usam a internet, segundo a pesquisa TIC 
Kids. O levantamento indica que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos utiliza a rede

Telefone celular continua sendo o principal meio usado 
pelo público com menos de 18 anos para se conectar, 

sendo utilizado por 83%.

trabalho foi realizado pelo 
Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br). Usam 
a internet 23,7 milhões de 
crianças e adolescentes. 
Estão desconectados 5,9 mi-
lhões de jovens, sendo que 
desses, 3,4 milhões nunca 
tiveram contato com a rede. 
Os maiores percentuais de 
uso entre os 9 e 17 anos de 
idade são registrados no Sul 
(90%) e no Sudeste (88%). 
No Norte, o índice cai para 
56% e, no Nordeste, para 
71%. No Centro-Oeste, o 
percentual é de 85%.

A falta de disponibilidade 
de acesso no domicílio foi 
o principal obstáculo apontado pelos jovens. Segundo a 
pesquisa, 75% dos que não usam a rede (15% do total) 
apontam a falta do serviço no local onde vivem como 
razão. Entre o total de crianças e adolescentes na zona 
rural, 30% sofrem com o problema. Na região Norte, 
o acesso residencial está indisponível para 31% dos 
jovens, mesmo percentual entre os que vivem com até 
um salário mínimo.

O telefone celular continua sendo o principal meio usa-
do pelo público com menos de 18 anos para se conectar, 
sendo utilizado por 83% deles (82% na pesquisa anterior). 
O computador de mesa perdeu relevância, era usado por 
56% dos jovens no levantamento anterior e agora faz parte 

do cotidiano de apenas 38%. O tablet era usado por 32% 
e, atualmente, por 21%. Nesse sentido, fi cou em 31% o 
percentual de crianças e adolescentes que acessam a rede 
somente pelo celular. 

O índice chega a 41% entre os que vivem em áreas rurais 
e 53% nos residentes na região Norte. No público entre 
15 e 17 anos, 39% utilizam a internet apenas através do 
telefone móvel. Entre as motivações, 73% dos meninos 
e 84% das meninas disseram que se conectam para fazer 
trabalhos escolares. Enviar mensagens instantâneas é a 
atividade declarada por 77% do público feminino e 78% 
do masculino. Enquanto 78% dos jovens de ambos os 
sexos disseram que utilizam as redes sociais.

Sete dicas para empreender usando o Youtube
Iniciar um canal no Youtube e dar certo do dia para a noite, é 

o mesmo que comprar um bilhete de loteria e ganhar. Muitas 
pessoas se iludem com isso, pois não é só montar o canal, é ne-
cessário traçar uma estratégia e estudar muito também.

Porta dos Fundos, Omelete, Jovem Nerd, Kéfera, são exemplos 
bem-sucedidos de empreendedorismo por meio do Youtube. Pen-
sando nisso, a Youtuber Gabriela Cecon, do canal XManteiga, listou 
sete dicas para quem deseja seguir os mesmos passos. Veja:

 
1 – Entenda sobre o assunto

Ninguém se torna médico-cirurgião sem saber usar um bisturi, 
com o Youtube é a mesma coisa. Pesquise sobre a plataforma e 
entenda como utilizar todas as funções que ela oferece. 

Procure saber também, sobre marketing digital. Atualmente 
é possível acessar inúmeros conteúdos sobre o assunto, desde 
e-books até vídeo-aulas gratuitas. O próprio Youtube possui o 
canal Creator Academy que ajuda quem é iniciante.

creatoracademy.youtube.com/
 

2 – Cenários Análogos
Cenários análogos são técnicas de inovação. Funciona assim, 

você defi ne para onde quer chegar e coleta informações de di-
versos negócios similares ao seu. Por exemplo, vamos supor que 
você deseja criar um canal de comédia. Então será necessário 
pesquisar tudo sobre o gênero.

Procure buscar referências e estuda-las desde o início: como 
começaram, como escrevem seus roteiros, quais são suas referên-
cias e principalmente, como ganham dinheiro. Para esta técnica 
funcionar melhor, saia da caixa. Pense em cenários análogos 
descontraídos, como por exemplo, aquele janta super divertido 
com amigos. O que você consegue abstrair desta experiência? 
Este é um excelente cenário análogo para quem quer divertir 
pessoas na internet.

 
3 – Modelo de negócios

Se você acha que o dinheiro virá apenas por meio dos anúncios 
da plataforma, sua visão está errada. Existem diversas maneiras de 
ganhar dinheiro, como com a ajuda de agências de comunicação 
e marketing que aliam sua imagem e credibilidade ao poder de 
infl uenciar pessoas e marcas.

A Faz Inova disponibiliza um curso gratuito sobre uma técnica 
chamada Business Model Canvas, feita para montar um modelo de 
negócios inovador e atual. A técnica já é utilizada por empresas 
que entendem e procuram se adequar a uma revolução tecnológica 
e social muito rápida. Uma empresa nova e moderna não terá 
êxito se fi car presa à modelos tradicionais de negócios.

A leitura do livro Business Model Generation - Inovação em 
Modelos de Negócios de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, 
também é muito recomendada para quem deseja inovar e em-
preender.

 
4 – O feito é melhor que o perfeito

Muitas pessoas me perguntam se conseguiriam iniciar seus 
canais com câmera do celular e a minha resposta é sempre a 
mesma: depende da proposta e do conteúdo do canal. Sabemos 
que muitos Youtubers bem-sucedidos iniciaram assim, mas pos-
teriormente, para manter a audiência, foram quase que obrigado 
a investir em equipamentos e infraestrutura.  Mesmo assim, o 
início amador foi muito importante, pois se não começassem 
assim, não teriam o sucesso atual.

O mesmo se aplica à edição de conteúdo. É possível iniciar 
a edição com o editor Movie Maker, mas conforme o projeto 
for crescendo, será necessário utilizar editores mais profi s-
sionais. No XManteiga, utilizamos o Adobe Premiere Creative 
Cloud, que oferece um pacote mensal com 60% de desconto 
para estudantes .

Comece, faça, erre, e erre rápido. Errar é fundamental para 
aprender e ter sucesso. 

Vale a leitura do livro Fail Better: Design Smart Mistakes and 
Succeed Sooner (Falhe Melhore: Projete Erros Inteligentes e 
Prospere Mais Cedo).

 
5 – Defi na tema e público-alvo do canal

A lição de criar seu modelo de negócio e errar vai te ajudar 
muito a encontrar o nicho certo para investir. Como qualquer 
empresa, seu canal deve ter um seguimento e um público que 
seja sua audiência. Por exemplo, se você fez dez vídeos sobre 
bolo e um sobre massas artesanais, veja qual tema rendeu mais 
visualizações e invista nele.

Nunca se apegue a uma ideia só, esteja aberto a outras possi-
bilidades e teste todas. No início de todo projeto, divergências 
são comuns, mas depois de um tempo, convirja com base na 
experiência. Você verá que o resultado será mais rápido.

 
6 – Seu público é seu cliente

Tenha em mente que seu público é seu cliente, o coração do 
seu negócio. Saiba quem são, o que gostam, como se divertem. 
Dê atenção a eles e interaja, inclusive quando receber algum 
tipo de crítica.  Responda seus comentários, faça pesquisas de 
satisfação e debata suas propostas de valor, como você pretende 
os agradar. Tenha compromisso, poste vídeos com frequência e 
nunca prometa o que não puder cumprir.

7 – Se divirta
Como diria Confúcio, “Escolha um trabalho de que gostes, e não 

terás que trabalhar nem um dia na tua vida”. Transmita paixão 
pelo que faz e você terá seguidores fi éis.

O livro “A Startup Enxuta”, de por Eric Ries, vai transformar 
a sua vida e a forma de pensar, assim como mudou a minha e a 
de muitas pessoas que sonham ter seu próprio negócio.
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Pesquisa  mostra 
expansão das

fronteiras da TI
Em homenagem ao Dia 

do Profi ssional de TI 

de 2016, a pesquisada 

SolarWinds revela 

que mais da metade 

dos usuários fi nais 

brasileiros conecta 

dispositivos pessoais 

a redes corporativas, 

utiliza aplicativos 

baseados na nuvem e 

trabalha remotamente 

— e reconhece a atuação 

dos profi ssionais de TI 

em tudo isso

A SolarWinds, provedora líder 
de softwares de gerenciamento 
de TI avançados e acessíveis, 
anunciou hoje os resultados de 
sua pesquisa “A TI está em todos 
os lugares”  e lançou também 
um vídeo inédito para mostrar 
que os profi ssionais de TI são 
essenciais na vida de todos 
nós. Os resultados demonstram 
como o domínio da TI está se 
expandindo além das fronteiras 
tradicionais dos dispositivos de 
propriedade da empresa e das 
tecnologias locais, aumentando 
a demanda dos profi ssionais de 
TI do Brasil a fi m de gerenciar 
a tecnologia fora do escopo tra-
dicional de controle. A pesquisa 
foi realizada em razão do Dia 
do Profi ssional de TI, come-
morado em 19 de outubro para 
homenagear os profissionais 
brasileiros de TI, para enfatizar 
a necessidade de valorizá-los 
ainda mais e reconhecer o papel 
indispensável que eles exercem 
nos negócios modernos e na 
vida de praticamente todos os 
usuários de tecnologia.

“A importância da tecnolo-
gia e dos profi ssionais de TI 
que a desenvolvem é um fator 
conhecido para o sucesso co-
mercial”, afi rmou Joseph Kim, 
vice-presidente sênior e diretor 
de tecnologia da SolarWinds. 
“Então, para comemorar o Dia 
do Profi ssional de TI deste ano, 
queremos chamar a atenção 
para a grande responsabilidade 
desses especialistas em geren-
ciar um conjunto cada vez maior 
de tecnologias, sejam aquelas 
utilizadas pelas empresas ou os 
dispositivos de usuários fi nais 
e aplicativos de nuvem forneci-
dos por fornecedores externos. 
Nossa pesquisa revela que, mais 
do que nunca, os usuários fi nais 
estão conectando mais disposi-
tivos (incluindo os pessoais) a 
redes corporativas, utilizando 
aplicativos baseados na nuvem 
e trabalhando fora do ambien-
te tradicional dos escritórios. 
Todas essas tendências tomam 
o controle direto dos departa-
mentos de TI; no entanto, as 
pesquisas também demonstram 
que as exigências sobre os pro-
fi ssionais de TI para oferecer 
suporte e garantir o desempenho 
de tecnologias relacionadas 
também são altas.”

Principais conclusões

A pesquisa “A TI está em 
todos os lugares” é composta 
por dois estudos. O primeiro se 
concentra nas perspectivas dos 
usuários em relação ao cenário 
de evolução das tecnologias de 
negócios e o papel dos profi s-
sionais de TI nele, enquanto o 
segundo destaca os pontos de 
vista dos profi ssionais de TI. 
Dentre as principais descober-
tas, temos:

Cada vez mais usuários fi nais 
no Brasil estão se conectando 
a um conjunto variado de dis-
positivos eletrônicos, incluindo 
aparelhos pessoais às redes 
corporativas.
 • 57% dos usuários fi nais do 

Brasil  diz que conecta mais 
dispositivos, sejam pessoais 
ou da empresa, a redes cor-
porativas hoje do que há dez 
anos, uma média de quatro 
a mais por usuário.

 • 57% dos usuários finais 
diz que conecta mais dis-
positivos pessoais a redes 
corporativas hoje do que 
há dez anos, uma média de 
três a mais por usuário.

 • 80% dos usuários finais 
afirma que conecta um 
computador laptop/desktop 
a redes corporativas, 69% 
um smartphone e 29% um 
tablet.

 • 37% dos usuários finais 
conecta dispositivos ele-

trônicos menos comuns a 
redes corporativas, como 
caixas de som Bluetooth, 
media players de streaming, 
tecnologias vestíveis e eRe-
aders.

Cada vez mais, a tecnologia da 
qual os usuários fi nais dependem 
está fora da infraestrutura local 
de seus funcionários e inclui 
aplicativos baseados em nuvem 
e recursos de trabalho utilizados 
além do escritório.
 • 60% dos profi ssionais de 

TI do mundo inteiro afi r-
ma que suas organizações 
permitem/facilitam o uso 
de aplicativos baseados em 
nuvem; 71% também estima 
que usuários fi nais utilizam, 
pelo menos ocasionalmente, 
aplicativos em nuvem não 
autorizados pela TI.

 • 82% dos usuários finais 
admite o uso desses aplica-
tivos (tanto os autorizados 
quanto os não autorizados 
pela TI) no trabalho.

 • 77% dos usuários finais 
diz que costuma utilizar 
aplicativos relacionados ao 
trabalho fora do escritório, 
seja em dispositivos da 
empresa ou em aparelhos 
próprios.

Apesar do aumento do uso 
de tecnologias externas, os 
usuários fi nais ainda responsabi-
lizam os profi ssionais de TI pelo 
desempenho delas.
 • 62% dos profi ssionais de TI 

afi rma que a expectativa de 
dar suporte aos dispositivos 
pessoais dos usuários co-
nectado a redes corporati-
vas é muito maior do que há 
dez anos, enquanto 76% dos 
usuários fi nais espera que os 
profi ssionais de TI de seus 
empregadores garantam o 
desempenho desse tipo de 
dispositivo.

 • 43% dos profi ssionais de TI 
diz que os usuários esperam, 
ao mesmo tempo, a resolu-
ção de problemas entre a 
tecnologia e os dispositivos 
pessoais e da empresa.

 • 87% dos usuários finais 
espera que os profi ssionais 
de TI de seus empregadores 
garantam o desempenho 
de aplicativos baseados em 
nuvem usados no trabalho, 
e 56% alega que, quando 
esses aplicativos não funcio-
nam conforme o esperado, 
a culpa é dos profi ssionais 
de TI.

 • 64% dos profi ssionais de 
TI diz que os usuários es-
peram, ao mesmo tempo, 
a resolução de problemas 
com aplicativos baseados 
em nuvem e aplicativos 
locais (aqueles gerenciados 
diretamente pela TI).

 • 72% dos usuários finais 
espera que os aplicativos 
de trabalho usados fora do 
escritório funcionem no 
mesmo nível e recebam o 
mesmo tipo de suporte dos 
profi ssionais de TI de seus 
empregadores, enquanto 
83% dos profi ssionais de TI 
diz que fornece tal suporte 
pelo menos ocasionalmen-
te.

“Os principais resultados mos-
tram que, mais do que nunca, os 
usuários fi nais estão rompendo 
os limites da TI tradicional além 
das quatro paredes das organi-
zações”, acrescentou Kim. “A 
TI está em todos os lugares e, 
como resultado, os profi ssionais 
de TI estão sendo cada vez mais 
cobrados para garantir disponi-
bilidade e desempenho contínu-
os para todos os dispositivos e 
aplicativos, muitos dos quais eles 
não controlam. Todos os setores 
já sentiram o impacto de uma 
dependência maior na tecnolo-
gia, mas nenhum deles como o 
próprio setor de TI. Sendo assim, 
em reconhecimento a todos os 
profi ssionais de TI, é com grande 
satisfação que celebramos esse 
dia e destacamos esse trabalho 
árduo de manter as empresas 
funcionando dia após dia.”

Realizada em junho de 2016 
o primeiro dos dois estudos foi 
conduzido  pela Harris Poll em 
nome da SolarWinds e entre-
vistou 474 usuários fi nais de 
tecnologia do Brasil que eram 
empregados, mas não profi ssio-
nais de TI.  O segundo estudo foi 
feito pela SolarWinds em julho 
de 2016 e ouviu 276 profi ssionais 
de TI do mundo inteiro.

TI
no WTC, em São Paulo, com a palestra de seu Chief Product Offi cer, 
Júlio Chagas. E ainda com a apresentação do Win The Market, solução 
de mobilidade corporativa que conta com um pacote completo de 
funcionalidades para vendas, serviços e merchandising, capazes 
de reduzir os custos da empresa (http://www.gartner.com/events/
pt/la/brazil-symposium).

  

News@
MC1 participa do Gartner Symposium/ITxpo 
Orlando e São Paulo

@A MC1 – multinacional brasileira com foco em processos 
e inteligência de negócios utilizando a mobilidade como 

plataforma tecnológica – vai marcar presença no Gartner 
Symposium/ITxpo, que acontece entre os dias 24 e 27 de outubro 

Cristiano Mendes (*)

Para pequenos negócios adotar soluções de computação em 
nuvem pode parecer um processo sofi sticado e intimidador. 
Porém, essa mentalidade já pode ser deixada de lado, pois 

a nuvem é para todos.  Serviços de Cloud podem ajudar a acom-
panhar o crescimento do seu negócio oferecendo escalabilidade 
e fl exibilidade com recursos adicionais, enquanto sua empresa 
continua a se expandir.

A computação em nuvem, com aplicações e informações arma-
zenadas na Internet, oferece benefícios para pequenas empresas, 
tais como: fl exibilidade para utilizar quantidades variáveis de ban-
da larga dependendo das necessidades do seu negócio, pagando 
apenas pelo uso; recuperação de falhas e proteção para ajudá-lo 
a garantir a segurança das suas informações e de seus clientes; 
e, a capacidade de acessar seus dados em qualquer lugar com 
uma conexão de Internet disponível.

Para começar a desmistifi car a nuvem, veja algumas dicas que 
micro e pequenos empresários podem levar em consideração quan-
do começarem a pensar em adotar Cloud em seus negócios:

Não tenha medo, experimente!

Muitas vezes, uma das grandes preocupações de pequenos ne-
gócios é o orçamento. Adotar servidores em Cloud pode parecer 
uma decisão de alto custo, mas não precisa ser. Existem pacotes 
e planos com limites mensais e é importante entender muito bem 
as regras do provedor para ter clareza quanto ao valor máximo 
que você vai gastar com a nuvem por mês. Você pode optar por 
serviços de nuvem em que você paga pelo uso real, por exemplo. 
Conhecer as regras pode ajudar a controlar seu orçamento e 
operar seu negócio mais tranquilamente na nuvem.

Busque simplicidade

Claro que existem infraestruturas de nuvem muito complexas e 
que necessitam de uma equipe de TI para confi gurar e manusear 
frequentemente. No entanto, um pequeno negócio nem sempre 
precisa de tanta complexidade e existem muitas soluções simples 
e fáceis de usar, desenhadas especialmente para o pequeno em-
preendedor que pode querer colocar a própria mão na massa.

Cloud pode ser para 
todos, inclusive pequenas 

empresas e empreendedores
Com pacotes acessíveis, sob medida e soluções simplifi cadas, pequenos negócios já podem ser 
destemidos e abraçar a nuvem

Com tantas plataformas disponíveis no mercado hoje em dia, 
você não precisa saber como integrar aplicativos ou montar suas 
confi gurações. Você pode utilizar soluções já integradas que 
ajudam a simplifi car os processos e que funcionam de forma 
“arrasta e solta”, com explicações passo-a-passo, tornando tudo 
mais prático. Encontre uma plataforma com recursos que sim-
plifi quem a nuvem para atender suas necessidades, juntamente 
com suporte ao cliente para te guiar ao longo do caminho.

Funciona, muitas empresas estão usando

Se mesmo depois de calcular seus gastos e pesquisar a fundo 
sobre uma solução simples de Cloud que funcione para o seu 
negócio você continuar em dúvida, lembre-se: a tecnologia de 
nuvem está funcionando, e como prova disso, hoje ela é altamente 
adotada por diversas companhias pelo mundo.

Agora é o momento de aprender mais sobre os serviços e aplica-
ções em nuvem disponíveis no mercado e para ver o custo-benefício 
que podem trazer enquanto te ajuda a gerenciar e expandir seu 
negócio. Se notar que precisa de recursos adicionais, você pode 
aumentar seu pacote de Cloud, sem perder desempenho e clientes, 
ao mesmo tempo em que monitora seus gastos de perto. Com 
a tecnologia, suas informações são armazenadas em múltiplos 
servidores, muitas vezes em diversas locações, para ajudar a 
presença online do seu pequeno negócio fi car mais protegida 
e ajudar a garantir a efi ciência e desempenho contínuos da sua 
pequena empresa online.

Além disso, o melhor benefício talvez seja a possibilidade de 
acessar os dados da sua companhia em qualquer lugar, o que 
te ajuda a ter contato mais próximo com seus clientes e seu 
negócio.

(*) É diretor de Business Development para América Latina da GoDaddy,
maior plataforma de cloud dedicada a pequenos negócios

e empreendimentos independentes.

Os produtos parados em 
estoque geralmente são os 
grandes problemas de logís-
tica dos empresários. Para 
o pequeno lojista, diante de 
tamanha crise que vivemos, é 
uma questão de sobrevivência 
no mercado. Todo lojista deve 
saber quanto custa estocar 
um produto, que vai desde o 
custo por m², passando pela 
obsolescência ou vencimento 
- se for perecível -, e por fi m, 
no custo do dinheiro parado 
que poderia estar em outra 
mercadoria com mais giro no 
momento. “Giro”: a própria 
palavra diz, movimento de 
entrada (compra) e saída 
(venda) que tem por objetivo 
gerar lucro. Ou seja, se não há movimento, há prejuízo para o 
negócio. É preciso pensar rápido. Mas como transformar aquela 
mercadoria parada em clientes entrando em sua pequena e 
modesta loja?

Primeiro você precisa identifi car os produtos que estão com 
um tempo maior que o giro médio do seu estoque. Isso pode ser 
feito a partir de um software de gestão, caso você tenha, ou até 
mesmo em um inventário manual - portanto se seus vendedores 
estão parados, coloque-os para ajudar nesse levantamento. 
A promoção desses produtos pode ser uma boa ideia, mas é 
preciso que o consumidor saiba disso. Ele precisa saber que 
eles existem e estão ali. 

Portanto, planejar a promoção é essencial, mas vai muito além 
de um preço atraente. É inegável que hoje, para o consumidor, 
o ponto mais sensível é o preço, mas com a crise, a maneira e 
a forma de como se fazer uma promoção não depende apenas 
disto – lembre-se, os tempos mudaram. Normalmente você usaria 
outdoor, placas, faixas, rádio, jornais de bairro, etc. 

Sua campanha teria um 
custo médio de pelo menos 
R$ 400,00, por menor que 
fosse. Mas sabemos que 
todas essas mídias têm suas 
fraquezas, raio de alcance, 
incertezas de chegar ao 
consumidor certo e a falta 
de um relatório de acompa-
nhamento da campanha que 
lhe mostre o desempenho 
com informações, para que 
você possa fazer os devidos 
ajustes ou comemorar o 
sucesso.

Por isso, aposte em sites 
comparadores de preços que 
trabalham com lojas físicas e 
virtuais, mas que mantenham 
o foco no produto mais barato 

(e não no cliente que paga para isso). Além disso, nestas 
ferramentas não existem limite de produtos e é conveniente 
para os consumidores identifi carem as lojas mais próximas. 
Outra ferramenta é são os anúncios nos buscadores de 
internet, onde você encontra todos os recursos dos sites 
comparadores de preços. Porém a divulgação se dá em um 
formato de anúncio ligado às palavras chaves que as pessoas 
buscam na internet. 

Não podemos esquecer das redes sociais, onde você pode 
impulsionar seu post e alcançar um número representativo de 
pessoas com características que você pode pre-estabelecer 
para que o seu post apareça. É possível concluir, portanto, 
que é importante experimentar e usar as novas tecnologias 
e ferramentas para se impulsionar. Os novos tempos exigem 
e falam que “nos movimentar é preciso”.

(Fonte: Leonídio de Oliveira Filho, empresário e criador
do site Dica de Preço www.dicadepreco.com.br)

Produtos em estoque: como
movimentar o negócio
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(?)", show 
de calouros
Engane-se

Hora
(símbolo)

Manhosos;
velhacos

Monograma
de "Rita" 

Criação de
Spielberg

C E D O

2/on. 3/gir — ogã. 4/elói — idol. 5/chica — comet — daime — iglus.

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

Esta sexta, o décimo quinto dia da lunação metade do mês lunar e entrada da fase da lua cheia, melhora as relações afetivas e faci-

lita a solução de assuntos relacionados ao trabalho. A Lua faz aspecto positivo com Vênus e deixa o astral mais suave. As brigas da 

noite anterior podem ser apaziguadas. Em seguida, a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Áries um pouco depois do meio-dia 

e o astral fi cará mais agitado. Mercúrio em aspecto positivo com Saturno deixa a comunicação mais responsável e estruturada. 

Momento de seriedade e de fechar acordos sólidos. A Lua em aspecto difícil com Júpiter à noite pode nos fazer exagerar e cometer 

excessos. Vá com calma em todos os setores nesta sexta de Lua Cheia, nem sempre um bom para os apaixonados.
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Suas atitudes podem atrair ou afas-
tar as pessoas. Não tenha pressa, 
procure concentrar-se mais naquilo 
que deseja. Ainda enfrenta situação 
incerta no trabalho, mas logo terá o 
resgate de oportunidades perdidas, 
tendo uma nova chance se acha que 
anda sem sorte 40/940 – Branco.

A Lua faz aspecto positivo com Vênus 
e deixa o astral mais suave. As brigas 
da noite anterior podem ser apazigua-
das. Pode surgir uma nova paixão em 
sua vida. Os assuntos sentimentais 
estão favoráveis e a noite será boa 
para se divertir. 93/193 – Azul.

Ansiedade muito forte logo de 
manhã pode levar a querer mais 
do que convém ao bom senso. Isso 
vale tanto para a alimentação como 
para planos arriscados ou fora da 
realidade. Novas situações podem 
surgir, dando oportunidade de se 
dedicar a algo que sempre desejou 
fazer. 36/436 – Branco.

Mercúrio em aspecto positivo com 
Saturno deixa a comunicação mais 
responsável e estruturada. Mas nem 
tudo pode ocorrer como era espera-
do, mas determinação e a intuição 
são mais fortes. Faça planos, mas 
aceite alterar algo no meio do cami-
nho se for preciso. 23/723 – Azul.

Lute por melhores condições, sem 
gastar tudo o que ganhar neste fi nal 
de ano. Os assuntos sentimentais, à 
saúde e aos interesses fi nanceiros 
estão favoráveis, mas o dia não é 
bom para viagens. A Lua em Áries 
dá senso de dever e profi ssionalismo 
em alta. 34/534 – Amarelo.

O contato com pessoas lhe fará muito 
bem nesta nova fase. Inicie estudos 
e realize viagens que prometem ser 
muito felizes e prazerosas devem ser 
programadas neste fi nal de outubro. 
Com a Lua em Áries a tarde procure 
concentrar-se mais naquilo que quer 
alcançar. 67/467 – Verde.

A determinação e a intuição são os 
dons que deverá usar. A vitalidade e 
a disposição emocional são positivas 
para o relacionamento íntimo. Irá 
completar um ciclo de transfor-
mações que começaram a ocorrer 
nos meses anteriores em sua vida. 
98/498 – Verde.

Contenha o excesso de otimismo e 
evite se precipitar pensando além 
do que é possível. Vá com calma em 
todos os setores nesta sexta de Lua 
Cheia, continua vivendo uma fase 
em que será mais fácil alcançar a 
satisfação dos desejos mais secretos 
e íntimos. 49/149 – Bege.

Atitudes fi rmes e decisivas irão di-
minuir os problemas que vem sendo 
enfrentados por muitos nativos de 
capricórnio. O senso de realidade 
aponta para maior atenção para os 
detalhes. À tarde e à noite haverá 
maior animação, pique e otimismo 
para divertimentos. 29/329 – Ama-
relo.

Pode iniciar novos empreendi-
mentos que melhorem a carreira 
profi ssional. E não desista de uma 
conquista difícil, achando que é 
impossível. O dia é muito favorável 
aos assuntos sentimentais, mas não 
é bom para viagens de última hora 
ou qualquer coisa não programada. 
33/433 – Verde.

No fi nal do dia fi cará exigente, que-
rendo fazer coisas que realmente 
tiver a ver com você. Vá aos poucos 
conquistando, sem pressa aquilo 
que planejou para os próximos 
meses. Precisa dominar a rispidez 
e demonstrar maior tolerância no 
dia-a-dia. 81/281 – cinza.

Vá com calma em todos os setores 
nesta sexta de Lua Cheia, nem 
sempre um bom para os apaixona-
dos. Este é o momento de dar mais 
atenção a quem o ama, aos familia-
res ou amigos. Será interessante 
que procure se concentrar mais 
nos negócios neste fi nal de mês. 
28/328 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 14 de Outubro de 2016. Dia de São Calixto I, São Bernardo, 
Santa Fortunata, e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é a paz. Dia Nacio-

nal da Pecuária. Hoje aniversaria o ator Roger Moore que faz 89 anos, 
o músico, compositor e cantor Arlindo Cruz que nasceu em 1958, o ator 
Marcos Breda que completa 56 anos e a atriz e diretora Carla Camurati 
que também nasceu em 1960.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau, é charmoso, amigável com uma mente 
sensível e poderosa. Possui um grande desejo de amor e amizade. Com a sua 
vitalidade física natural provavelmente atrai muitas mudanças e diversidade 
em sua vida e gosta de se manter ativo e ocupado. Muitas vezes explode 
com facilidade, outras vezes mostra uma incrível paciência. Gostam de 
viagens, divertimentos e das coisas belas de vida. Uma das suas melhores 
características é o talento para a harmonia, que é o símbolo de seu signo. 
Gentil, compreensivo e leal e também muito emocional. No lado negativo 
deve controlar a inquietude.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, papel 
branco liso e açúcar. Como fazer: faça em qualquer 
dia da lua Nova. Escreva três vezes no papel o nome 
completo dele em forma de cruz. Jogue uma pitada de 
açúcar sobre o papel e dobre três vezes sem deixar o 
açúcar cair. Ponha o papel dobrado embaixo do pé da 
cama no lado direito.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferiori-
dade. Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito 
na vida. Vê-lo bruto, receberá um presente. Em 
forma de joia, muitas despesas e gastos fi nanceiros. 
Possuir muitos, cuidado pois suas ambições só serão 
realizadas de forma desonesta. Números de sorte:  
53, 65, 76, 90 e 97.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Musical
O espetáculo “O Enigma da Deusa” é um musical baseado na lenda 

celta de Deirdre e Naois, onde fala sobre uma mulher que foi amaldi-
çoada desde o ventre de sua mãe a colocar um reino inteiro em ruínas. 
Para aplacar a maldição, e ainda assim impedir a morte da criança, o rei 
Conaccher ordena que a menina seja criada longe de todos até atingir a 
maturidade. Mas a menina não deveria ter nascido e agora é tarde de-
mais... Com Larissa Idalgo, Flávio Wongálak, Karla Estevão, Iza Bianco, 
Vitor Súnega, Fernanda Ferretti, Marcelo Miranda, Rafaella Blat, Vinnie 
Cofer, Tônia Nogueira e Rafaella Blat. 

Serviço: Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900 - B, Assunção, São Bernardo do Campo, 
tel. 4109-6262. Domingo (23) às 19h. Ingresso: R$ 50.

Rock
A banda Verônica Decide Morrer recentemente lançou seu 

primeiro álbum, que leva o nome do grupo. A sonoridade, 
aclamada pela crítica como um suspiro de criatividade na 
pasmaceira do rock nacional, é infl uenciada pela cena Post-
Punk, New Wave e pelas ruas e esquinas da capital cearense, 
Fortaleza. Uma originalidade que pulsa a cada faixa... E por 
falar em originalidade, a banda também se difere de tudo que 
você já ouviu ao explorar um universo de possibilidades e 
desejos por meio da personagem travesti Verônica Vallentino. 
Temas como gênero e sexualidade estão presentes em letras 
fortes e empoderadas.

Serviço: Sede Luz do Faroeste, R. Do Triunfo, 305, Luz, tel. 3362-8883. Sextas às 21h. 
Ingresso: R$ 20. Até 28/10.

“Caminho da Roça”: as comadres Durvalina (Antônia Matos)

e Maricota (Simone Grande).

Na peça “Caminho da Roça”, as comadres Durvalina (Antônia 
Matos) e Maricota (Simone Grande) têm pesadelos com o saci e 
a mula sem cabeça, a ponto de não saírem de casa. Mas elas são 
obrigadas a enfrentar seus pesadelos quando encontram uma 
viola mágica, com poderes especiais. A dupla precisa, então, 
achar coragem para correr em busca das verdadeiras donas do 
objeto, uma avó e uma neta (interpretadas pelas mesmas atri-
zes). Com vinte anos de estrada, As Meninas do Conto tiram de 
letra o desafi o de viver diferentes personagens, cada um com 
um trejeito divertido. A direção, assinada por Erick Nowinski, 
mescla bonitas canções, cenas cômicas de arrancar gargalhadas 
e algumas surpresas. 

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Quartas e domingos às 15h 
e as 17h. Ingresso: R$ 17. Até 16/10. 

Homenagem
Uma Saudação a Whitney Houston, show em homenagem à cantora e 

também atriz norte-americana traz canções que encantaram públicos de 
todo o mundo, interpretadas por Vanessa Jackson, acompanhada por back-
vocals, músicos e grande elenco. Algumas das músicas que fãs poderão 
ouvir são Wanna Dance With Somebody, Saving All My Love For You, I 
Look fazem parte do repertório, além de uma sessão especial dedicada 
aos fi lmes que interpretou como Falando de Amor, Cinderela, Um Anjo 
Em Minha Vida e o clássico O Guarda Costas. Com fi gurino baseado nos 
originais que marcaram a carreira de Whitney. Com Vanessa Jackson. 

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim Bibi, 
tel. 3448-5061. Domingo (26) às 20h. Ingresso: R$ 120.

Musical “O Fino no Samba”.

O musical “O Fino no 
Samba” apresentam 
três cantores da 
noite que convidam o 
público a um passeio 
pelo melhor do samba

Esse é o mote que traz 
à cena: Rosa do Mor-
ro, João do Pandeiro 

e Zé da Quebrada, vividos 
pelos atores Heloísa Jorge, 
Guilherme Silva e Esdras de 
Lúcia, respectivamente. No 
roteiro musical contamos 
com letristas como: Pauli-
nho da Viola, Paulo Cesar 
Pinheiro, Benito de Paula, 
Caetano Veloso, Agepê, entre 
outros, todos pertencentes à 
elite do samba brasileiro. As 
músicas serão executadas 
ao vivo e um corpo de baile 
dará o contorno às cenas, 

“O Fino no Samba” 

mostrando toda a elegância do 
samba. Com Heloisa Jorge, Gui-
lherme Silva, Esdras de Lúcia 

e bailarinos: Michelle Tobias, 
Adeilton Ribeiro, Rafael Leal 
e Kauê Ribeiro. 

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 
344, República, tel. 3255-1979. De terça 
a quinta às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia). Até 24/11.
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Poderes especiais
Roberto Oya

HÓSPEDES. Convite é responsabilidade para quem o formula. O 
hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum 
amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência 
dos anfi triões, a fi m de hospedar-se com eles, sem aviso. Se a pessoa 
não pe convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e 
precisa valer-se da moradia deles para certos fi ns, mesmo em curto 
prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se alguém procura 
saber de alguém, quanto à possibilidade de hospedagem e não 
recebe resposta, procederá corretamente, buscando um hotel, de 
vez que o amigo consultado talvez tenha difi culdades, em casa, que, 
de pront6o, não possa resolver. Um hóspede para ser educado não 
entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa 
alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos 
dos anfi triões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos 
domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão 
organizado e tão limpo, quanto possível. Grande mostra de educação 
acatar os pontos de vista das pessoas amigas, na residência delas. 
Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo 
de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece aco-
lhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, 
principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá 
em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratifi -
car, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas 
residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de 
nos servir. Livro Sinal Verde – F.C. Xavier.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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:

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

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA FRANÇA, estado civil solteiro, profis-
são gerente de projeto, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(05/08/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Manoel de 
Sousa França e de Maria de Lourdes da Silva França. A pretendente: MICAELA 
SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão assistente de vendas, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (22/11/1980), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Maria José de Almeida e de José 
Carlos de Almeida Filho. 

O pretendente: GEOVANIO RODRIGUES COSTA, estado civil divorciado, profis-
são eletricista, nascido em Lagoa da Canoa - AL, no dia (10/12/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Gercione Costa da Silva e de Maria 
Rodrigues. A pretendente: JULY PAOLA SILVESTRE JACINTO, estado civil solteira, 
profissão psicóloga, nascida no Perú, no dia (24/09/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Julio Modesto Silvestre Bolo e de Gladys Reynalda 
Jacinto Condor.

O pretendente: LUCAS FERREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
loja, nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (30/11/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Ferreira Leite e de Maria Selma da Conceição. A 
pretendente: HELEN CARLA DA LAVRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (27/10/1996), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos da Lavra e de Angelica Cordeiro 
da Silva Lavra. 

O pretendente: FERNANDO FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, nas-
cido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (23/04/1979), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Luiz Carlos Fonseca e de Maria Rosa Fonseca. A pretendente: 
LIGIANE GOMES DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão técnica em construção, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (23/06/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Lucio de Freitas e de Ivandice Gomes de Freitas. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: LENNON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
comprador, nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (10/02/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cláudio Rodrigues dos Santos e de Elizete 
Rodrigues Nascimento Santos. A pretendente: ANA CAROLINA BRITO GONSALEZ, 
estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
(19/12/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gildesio Gonsalez 
e de Rita Valdenia Fagundes Brito Gonsalez.

O pretendente: ROBERTO AKIRA RIBEIRO KAWAZOÉ, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em Vitória da Conquista - BA, no dia (04/03/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Roberto Itaru Kawazoé 
e de Sandra Sueli Ribeiro Kawazoé. A pretendente: MARIANNE RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida 
em Goio Erê - PR (Registrada em Pedra Azul), no dia (28/12/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jaqlande Alves de Oliveira e de 
Antonia Silva Ribeiro.

O pretendente: HANS HENRIQUE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão gestor 
de redes, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (03/12/1988), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Franscisco Carlos Rodrigues e de Marcia Regina 
Pereira Rodrigues. A pretendente: KATIANE BASSETTO, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (19/11/1987), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Reginaldo Tacats Bassetto e de Dirce de Castro 
e Sousa Bassetto.

O pretendente: MAURO SUNAO TAKEMOTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
telecon, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Ferraz de Vasconcelos - SP), no 
dia (22/09/1980), residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, fi lho de Cadio 
Takemoto e de Yoshiro Moshishima Takemoto. A pretendente: EVELIN DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
(14/08/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Claudio 
dos Santos e de Maria de Lourdes Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço do Município de Mogi das Cruzes, neste Estado, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: AELTON SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de forno, nascido em Poções - BA, no dia (02/08/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Otacilio Gomes de Oliveira e de Neusa Santos Silva. A 
pretendente: TATIANE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativa, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (20/04/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Ferreira Santos e de Dulcinea 
Rodrigues da Silva Souza.

O pretendente: THIAGO RODRIGO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (04/08/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Moreira da Silva e de Roseli Ramalho de Souza Moreira 
da Silva. A pretendente: BEATRIZ LOPES FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em Manaus - AM, no dia (27/11/1977), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo de Souza Fernandes e de Corina Pisango Lopes. 

O pretendente: GIAMPAULO GOUVEIA, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido 
nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (08/08/1971), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Gouveia e de Leny Maia Gouveia. A pretendente: 
ADRIANA FRAGA SOARES, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/07/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de João Ferreira Soares e de Irene Maria Fraga Soares. 

O pretendente: NILTON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário púbico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (19/05/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Batista Pereira dos Santos e de Maria 
de Lourdes dos Santos. A pretendente: THALITA DORETTO BRITO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (29/06/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dercilio Pereira Brito e de Vera 
Lucia Doretto Brito. 

O pretendente: CARLOS EDUARDO REGIS, estado civil solteiro, profi ssão nutricionista, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/05/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Ademar Regis e de Zilda da Conceição Cunha Regis. A 
pretendente: BRUNA DE FARIAS DANJÓ, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/09/1989), residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Oduvaldo Antonio Danjó e de Vera Lucia de Farias Danjó. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão caixa, 
nascido em Mombaça (1º Ofício) - CE, no dia (23/11/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Solon de Oliveira e de Francisca Alves de Oliveira. A 
pretendente: MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em São José do Campestre - RN, no dia (26/04/1973), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cassimiro Oliveira da Silva e de Maria Salvina da Silva. 

O pretendente: ROBERT DA CONCEIÇÃO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
ecucador social, nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (25/04/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Fernandes e de Aparecida Augusta da 
Conceição Fernandes. A pretendente: AMANDHA BIGHETTI BOCCIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de contas jr, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
(28/11/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdomiro Ferreira 
da Silva e de Clarice Bighetti Boccia da Silva. 

O pretendente: MARCOS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em manu-
tenção, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (15/08/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Lima e de Iracema Alves da Silva 
Lima. A pretendente: ELIANE CORREIA BORGES, estado civil divorciada, profi ssão 
técnica em radiologia, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (16/02/1977), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vantuil Borges de Castro e de Maria 
Aparecida de Oliveira Borges. 

O pretendente: JEFFERSON CORREIA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (23/02/1993), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Miguel Correia Barbosa e de Meire Antonia da Costa. A pretendente: THAINA 
STHEPHANIE ALVES DUARTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (02/08/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Pericles Diogenes Fernandes de Menezes Duarte e de Maria Sueli Alves da Silva. 

O pretendente: ALEX SABINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, 
nascido Jurema - PE, no dia (21/08/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luiz Sabino da Silva e de Maria Aparecida Sabino da Silva. A pretendente: KARINE 
FRANCE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Vespasiano - MG, no dia (14/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Cardoso de Araujo e de Maria Lucia dos Santos Araujo. 

O pretendente: JOSÉ DO CARMO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Lupércio - SP, no dia (08/03/1947), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Ferreira e de Elvira Laporte de Souza. A pretendente: 
MARTA LUCIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Agua 
Branca (Distrito Barbosa César) - PB, no dia (28/11/1955), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Nicolau de Oliveira Filho e de Josefa Pereira de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Taguai - SP, no dia (02/12/1962), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Joaquim Ribeiro e de Rita Paz de Oliveira. A pretendente: MARICÉLIA BENTO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Cacimbinhas - AL, no 
dia (24/12/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mariano Bento 
da Silva e de Marinalva Luiza da Silva. 

O pretendente: ANTONIO MARCOS DE JESUS LEITE, estado civil solteiro, profi ssão seguran-
ça patrimonial, nascido em São Caetano - PE, no dia (20/09/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Severino Leite e de Damiana de Jesus Brandão. A pretendente: 
RAINE DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão atendente comercial, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jurandir Antonio de Almeida e de Sandra de Oliveira Almeida. 

O pretendente: MARCELO SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pintor, nascido em Mauá - SP, no dia (18/03/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Marcos Antonio Araujo e de Maria Noelma da Silva Araujo. A pretendente: 
GABRIELA DE SOUZA PASQUANTONIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1998), residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Alexandre Pasquantonio e de Ana Paula Dias de Souza. 

O pretendente: ALAN ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de qualidade, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (02/07/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Ubirajara Alves de Lima e de Ana Cristina Moraes Alves de Lima. A 
pretendente: CAROLINE NOBRE RODI ALVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Guainases - SP, no dia (30/11/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Alessandro Rodi Alves e de Renata Nobre Marcelino. 

O pretendente: HAASTÁRI MARIO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (14/09/1996), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson de Jesus e de Josilene Maria de Jesus. A 
pretendente: ELGLE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (28/01/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Cintia dos Santos. 

O pretendente: JOSÉ TOBIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Cariús - CE, no dia (18/04/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Francico Vicente da Silva e de Antonia Tobias de Paula. A pretendente: 
ANTONIA SÔNIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Cariús - CE, no dia (10/11/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Silvestre Carlos da Silva e de Antonia Pereira da Silva. 

O pretendente: PAUL WECNER SALVADOR, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em República do Haiti, no dia (29/11/1975), residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Jean Baptiste Salvador e de Antonia Charles. A pretendente: ROSE 
PHARA SENAT, estado civil solteira, profi ssão tecnica, nascida em República do Haiti, 
no dia (17/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ogenor Senat 
e de Julna Cambry. 

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: GEORGES RIBEIRO SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walmir Barbosa Soares e de Eliane 
Ribeiro Soares. A pretendente: KAREN REGINA AMORIM CARMO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
09/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ricardo da Silva 
Carmo e de Noemia Amorim. 

O pretendente: FABIANO SILVA SÃO PEDRO ARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/12/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco São Pedro Ares e de Léa Amaral 
da Silva Ares. A pretendente: THAIS DE ASSIS MACIAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente jurídico, estado civil solteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no 
dia 26/07/1988, residente e domiciliada em Suzano - SP, fi lha de Vilson Roberto Talarico 
Macias e de Janete Gregorio de Assis Macias. Obs.: Cópia do edital enviado ao cartório 
da residência da pretendente para ser afi xado dentro do prazo determinado por lei. 

O pretendente: EVANDRO VOLPE, de nacionalidade brasileira, profi ssão educador físico, 
estado civil solteiro, nascido em Mauá - SP, no dia 19/04/1985, residente e domiciliado em 
Ribeirão Pires - SP, fi lho de Aparecido Jozoel Volpe e de Elza Soeli Conceição Volpe. A 
pretendente: LUANA LEMES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão designer 
de modas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio Camilo Teixeira e de Marcia 
Fernandes Lemes. 

O pretendente: ROUM WEFKY GHATTAS ELABADY, de nacionalidade egipsia, profi ssão 
designer, estado civil solteiro, nascido em Aswan - Egito, no dia 30/11/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wefky Ghattas Elabady e de Fardos Che-
nouda. A pretendente: CRISTIANE APARECIDO ROSARIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão promotora de venda, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Clemente do Rosario 
e de Terezinha Vignali Frederico. 

O pretendente: LUCIANO LEITE BORGES, de nacionalidade brasileira, profi ssão autô-
nomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/05/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Souza Borges e de Ana Dias Leite. A 
pretendente: ERICA REGINA FERRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de 
veterinária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Ferro e de Maria de Fatima 
Nascimento Ferro. 

O pretendente: RAFAEL RATO LOPES, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 07/04/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Julio Rato Lopes e de Rosana 
Watanabe Rato Lopes. A pretendente: ROSANE MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em Piracanjuba - GO, no 
dia 17/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hélio Moreira da 
Silva e de Eurípia Coelho da Silva. 

O pretendente: ADÊ INKA LOPES, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico de 
informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Lopes e de Lidia Ramos Felix Lopes. 
A pretendente: JULIANA CAMPOS DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/06/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valter Silva de Sousa e de Sonia Aparecida 
de Campos de Sousa. 

O pretendente: RAFAEL ZORNOFF TURANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico em eletrônica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Turano e de Sonia Maria 
Zornoff Turano. A pretendente: KARLA BASSI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão tradutora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/02/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Orlando dos Santos Junior e de 
Silvia Clara Bassi dos Santos. 

O pretendente: MARCELO ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
suporte técnico e informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/05/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Alves Junior e de 
Maria Inês Alves. A pretendente: JAMILY CRUZ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão supervisora administrativa, estado civil solteira, nascida em Alagoinhas - BA, 
no dia 10/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Carlos 
Carvalho de Souza e de Ana Meire Barbosa da Cruz de Souza. 

O pretendente: FLAVIO KEIDI MIYAMOTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
genheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/05/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Miyamoto e de Aparecida Fuziko Ito 
Miyamoto. A pretendente: KEILA YURI OOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão admi-
nistradora, estado civil solteira, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 05/09/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Katsumi Oota e de Kazuko Seki Oota. 

O pretendente: AMÉRICO FUÇAMA NAKANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
consultor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1971, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Takacy Nakano e de Takaco Nakano. 
A pretendente: MÔNICA YASSUMI KINOSHITA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
secretária, estado civil solteira, nascida em Ibiuna - SP, no dia 05/10/1972, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Yasutomo Kinoshita e de Satie Kinoshita. 

O pretendente: LEONARDO MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
coordenador de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Martins dos Santos e de 
Mirian Andrade dos Santos. A pretendente: SUZANA CRISTINA RODRIGUES DE SOU-
ZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Raimundo de Jesus Souza e de Silmara Helena de Moraes Rodrigues Souza. 

O pretendente: THIAGO LUIZ PANAZZOLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão gerente 
administrativo, estado civil solteiro, nascido em Medianeira - PR, no dia 01/06/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Luiz Panazzolo e de Beatriz Inês 
Sostisso Panazzolo. O pretendente: ANDRÉ MONTEIRO DA ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleiro, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
08/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson da Rocha e de 
Sandra Maria Monteiro da Rocha. 

O pretendente: EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em Brasilia de Minas - MG, no dia 10/01/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Ribeiro de Moura e de 
Zélia Ferreira de Souza. A pretendente: ANDRELINA MEDEIRO MATOS, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 15/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Pereira 
de Matos e de Deusdet Medeiro de Matos. 

O pretendente: JAMES DOS SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
encarregada operacional, estado civil solteiro, nascido em Mulungú do Morro - BA, no 
dia 15/09/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Judeci Anacleto da 
Cruz e de Neuraci Maria dos Santos. A pretendente: VANESSA OLIVEIRA CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar contabil, estado civil solteira, nascida em 
Coaraci - BA, no dia 16/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Miguel Ramos Cardoso e de Vania de Jesus Oliveira. 

O pretendente: FÁBIO DA SILVA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
profi ssional de educação física, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Lourenço e de 
Maria do Socorro Silva Lourenço. A pretendente: MIRIAN TIYO SAKAI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Sakai e de 
Lucia Teruko Kinoshita Sakai. 

O pretendente: GERALDO RODRIGUES LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em Cariré-Arariús - CE, no dia 17/06/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Paulo Rodrigues Lima e 
de Izabel Francisco de Azevêdo. A pretendente: DENISE MACHADO DUARTE, 
de nacionalidade brasileira, profissão operador de caixa/auxiliar de enfermagem, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Luis Duarte e de Yole Aparecida 
Machado Duarte. 

O pretendente: ANTONIO CARLOS BRITTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operador de estacionamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 02/12/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Otacilio Barbosa dos 
Santos e de Eliane Lima Britto da Silva. A pretendente: VANESSA APARECIDA KOSSO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de cobrança, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Kosso e de Laura Moreira Kosso. 

O pretendente: SILAS DOS SANTOS PAIVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão controlador operacional, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silas dos SantosPaiva 
e de Marlene Queiroz Lima Paiva. A pretendente: CÁSSIA NASCIMENTO DE MORAES 
SERRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida 
em Diadema - SP, no dia 15/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de David de Moraes Serra e de Sandra Nascimento Moraes Serra. 

O pretendente: RODRIGO MEDEIROS CARBONI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Roberto Carboni e de Solange Matheus 
Medeiros Carboni. A pretendente: MIRELLE ANZOLIN PARMIGIANI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão fi sioterapeuta, estado civil solteira, nascida em Curitiba - PR, no dia 
28/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rui Parmigiani e de 
Néli Pascoal Anzolin. 

O pretendente: FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão ajudante em construção civil, estado civil solteiro, nascido em Aracaú - CE, no dia 
31/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Secunde de 
Sousa e de Maria Vicência Carneiro de Sousa. A pretendente: MARIA NAYARA DOS 
SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida 
em Fortaleza - CE, no dia 20/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luiz Gonzaga de Lima e de Maria de Fatima dos Santos Costa. 

O pretendente: WAGNER RAFAEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são coordenador de operações, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 
14/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sinval Augusto dos 
Santos e de Ana Maria do Nascimento Santos. A pretendente: BRUNA VIEIRA LISBOA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Geraldo Lisboa e de Ivanildes Vieira Lisboa. 

O pretendente: JUCELIO ALVES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente educacional, estado civil solteiro, nascido em Pão de Açucar, Distrito e Mu-
nicipio de Palestina - AL, no dia 31/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de José Francisco Alves de Andrade e de Maria Aparecida Alves de Andrade. 
A pretendente: ADELAINA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
operadora de telemarketing, estado civil solteira, nascida em São Pedro dos Ferros - MG, 
no dia 10/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos 
da Silva e de Maria Auxiliadora Gertrudes. 

O pretendente: EDUARDO PAULA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico de instalador de antenas, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 
19/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Ribeiro dos Santos 
e de Neide de Paula dos Santos. A pretendente: MICHELE FERREIRA DEODATO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão porteira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 01/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edelzuito 
Deodato e de Marizete Ferreira da Silva. 

O pretendente: JONNES ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão aju-
dante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/02/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osmarinho Ferreira da Silva e de Luzia Almeida da 
Mata. A pretendente: CRISTIANE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão repositora, 
estado civil solteira, nascida em Palmares - PE, no dia 10/12/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo José da Silva e de Maria Ana da Silva. 

O pretendente: VÍTOR YUKI IWANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão administrador 
de redes, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Tadao Iwano e de Maria Antonieta 
Novaes Falanga Iwano. A pretendente: THAYS SIMÕES PEREIRA DE SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Bernardo 
do Campo - SP, no dia 12/12/1993, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de 
Elias Alexandre de Souza e de Clotilde Simões Pereira de Souza. 

O pretendente: EMERSON MURILO SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/09/1971, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Murilo Costa e de Maria Aparecida 
Silva Costa. A pretendente: PATRICIA HELENA CUSTÓDIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão funcionária pública estadual, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 13/01/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Claudino 
Custódio e de Regina Maria Custódio. 

O pretendente: IVAN MARCILIO AVELAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão constru-
tor civil, estado civil solteiro, nascido em São João do Oriente - MG, no dia 18/01/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Marcilio Avelar e de De-
janira do Carmo Avelar. A pretendente: JULIANA DE LARA FRANÇA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de classe, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 29/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dorevil Mendes 
França e de Leila Firmino de Lara França. 

O pretendente: JOÃO JOSÉ TAVARES DOS PASSOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marmorista, estado civil divorciado, nascido em Recife - PE, no dia 13/08/1958, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Tavares dos Passos e de Cremilda Serafi m 
dos Passos. A pretendente: JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Virginia - MG, no dia 25/10/1967, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos e de Benedita Maria de Jesus. 

O pretendente: MÁRCIO ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manobrista, estado civil solteiro, nascido em Ibitiara, Distrito de Olhos D'Água - 
BA, no dia 06/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dourisvaldo 
Alves de Oliveira e de Adenilda Santos de Oliveira. A pretendente: SUÉLLEN APARECIDA 
HERCULINO DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil 
solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 23/02/1995, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Jailson José das Neves e de Rosinalva Herculino Varela das Neves. 

O pretendente: VLADIMIR QUEIROZ DESETA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pre-
parador de máquinas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/07/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vladimir Deseta e de Aparecida de 
Queiroz Deseta. A pretendente: CLEUZA APARECIDA DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão copeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Natalino de Andrade 
e de Josefi na das Dores Andrade. 

O pretendente: RICHARD SANTOS DO PRADO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de William do Prado e de Janete 
Santos Cupertino do Prado. A pretendente: PAMELLA FRANCIELLY SILVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de cabeleireiro, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Francisco Lima Santos e de Severina Silva das Montanhas. 

O pretendente: ANDERSON RAPOSO COLANTONIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Brasil Colantonio e de 
Cleide Raposo Colantonio. A pretendente: AMANDA NERI FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão vendedora de móveis planejados, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 19/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Edson da Silva Freitas e de Maria das Dores Neri Freitas. 

O pretendente: RONALDO SANTANA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
pedreiro, estado civil solteiro, nascido em Dirceu Arcoverde / Queimada Nova - PI, no dia 
15/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Leoncio dos Reis 
e de Raimunda Maria Santana dos Reis. A pretendente: MARIALVA DIAS TAMBURÍ, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão vigilante, estado civil solteira, nascida em Vitória da 
Conquista - BA, no dia 16/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Arnaldo Dias Tamburí e de Edna Silva Tamburí. 

O pretendente: ANTONIO ALEX DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agricultor, estado civil solteiro, nascido em Quixeramobim - CE, no dia 29/04/1974, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alberto Martiniano de Oliveira e 
de José Alberto Martiniano de Oliveira e de Francisca Ferreira de Oliveira. A pretendente: 
ANA LEIDE GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão agricultora, 
estado civil solteira, nascida em Quixeramobim - CE, no dia 01/11/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Agustinho Barbosa e de Raimunda 
Gomes Barbosa de Souza. 

O pretendente: ALEXSANDRO MARTINS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecânico, estado civil solteiro, nascido em Canarana - BA, no dia 27/04/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elio Martins Neto e de Ivanete Rosa Teixeira. 
A pretendente: SABRINA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão manicuri, 
estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 04/09/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Marisa Aparecida de Jesus. 

O pretendente: VALTER BENEDITO ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão des-
pachante operacional, estado civil solteiro, nascido em Seabra - BA, no dia 15/05/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Julio Benedito Alves e de Perolina 
Martins Alves. A pretendente: VALDECIR FRANCISCA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Seabra - BA, no dia 01/03/1966, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Afonso de Oliveira e de Julinda 
Francisca de Oliveira. 

O pretendente: CLAUDIO TEIXEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Santo Anastácio - SP, no dia 02/11/1952, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Braz Teixeira dos Santos e de Zulmira 
Ferreira. A pretendente: MARINÊIDE SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão arrumadeira, estado civil solteira, nascida em Ubatã - BA, no dia 09/11/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudiomiro dos Santos da Silva 
e de Nucília Ferreira de Souza. 

O pretendente: ISRAEL JOSÉ DA SILVA CELLI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/11/1996, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alberto José da Silva Celli e de Edilene 
Lopes da Silva Celli. A pretendente: BRUNNA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Itapemirim - ES, no 
dia 11/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmilson Teixeira 
dos Santos e de Vaneida Roza da Silva Santos. 

O pretendente: FERNANDO TADEU RODRIGUES DE MEDEIROS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão repositor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
18/02/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Helio de Medeiros e 
de Eliana Aparecida Rodrigues. A pretendente: MARIA LEOPOLDINA DE SALES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 04/07/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Ramos de Sales e de Lazara Cordeiro da Silva Sales. 

O pretendente: CARLOS ANTONIO LEONEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/11/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rosa Leonel. A pretendente: RAYNARA 
HELENA SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Claudia Marcia Santana.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: MAICON ROCHA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (29/10/1990), 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Gomes do 
Nascimento e de Marilú Santos Rocha. A pretendente: LAÍS NUNES SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida  nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no 
dia (21/10/1993), residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson 
Matos Santana e de Helena da Silva Nunes. 

O pretendente: ERIC LOPES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (21/10/1995), residente e domiciliado na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Reis Oliveira e de Lucineide da Silva 
Lopes. A pretendente: LÍGIA LOPES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Almino Afonso - RN, no dia (06/01/1986), residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes Vieira e de Francisca da 
Macena Lopes Vieira. 

O pretendente: CLEYTON LIBERATO, estado civil solteiro, profi ssão fi scal, nascido 
em em Monteiro - PB, no dia (23/08/1986), residente e domiciliado na Vila Oratorio, 
São Paulo, SP, fi lho de Tomaz Liberato e de Josefa Delmira Liberato. A pretendente: 
DEBORA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (28/09/1987), residente e domiciliada na Vila 
Oratorio, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz de Lima e de Abelina Santana dos Santos 
Lima. 

O pretendente: LUÍS FELIPE BREVE GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão 
auxíliar técnico, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (28/05/1991), residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Márcio de Sousa Gabriel 
e de Adriana Breve de Sousa Gabriel. A pretendente: WILLIANA TAINA DE SOUZA 
MARQUES, estado civil solteira, profi ssão auxíliar administrativa, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (09/02/1991), residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
William Rubens Marques Junior e de Marcia de Souza. 

O pretendente: DIÊGO ARAUJO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Juazeiro do Norte - CE, no dia (25/10/1997), residente e domiciliado em 
Nova Heliopolis, São Paulo, SP, fi lho de José Tiodosio Gonçalves e de Maria Barbosa 
de Araujo. A pretendente: DEBORA RODOVALHO DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
empacotadora, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/05/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Daniel Dias e de Lia Pereira Rodovalho Dias. 

O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (09/03/1989), residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Hilda de Andrade Gonçalves.  A 
pretendente: SHEILA FERNANDA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
mensageira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (18/07/1986), residente e domiciliada na 
Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto de Freitas e de Maria Irene Pontaldi. 

O pretendente: MAYKON SUELL LAMARQUES ALVES SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Arapiraca - AL, no dia (31/01/1985), residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Marcos Lamarques Alves da Silva 
e de Suely Maria Lamarques Alves Santos. A pretendente: ELISÂNGELA RIBEIRO 
MENDES, estado civil solteira, profi ssão secretaria, nascida nesta Capital, Saúde - SP, 
no dia (23/04/1980), residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de José 
Geraldo Ribeiro e de Eliecy Ribeiro Mendes. 

O pretendente: RAMIRO DE CAMPOS HERINKES, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em Santo André - SP, no dia (09/09/1985), residente e domiciliado 
em Santo André, SP, fi lho de Antonio Manoel Herinkes e de Angela Maria Alves de 
Campos Herinkes. A pretendente: VANESSA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxíliar administrativo, nascida em Mauá - SP, no dia (04/12/1987), residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Grigorio Manoel da Silva e de Maria 
José Ferreira da Silva. 

O pretendente: RODRIGO GARONE GULIN, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Indianopolis - SP, no dia (06/01/1984), residente e domiciliado 
no Imirim, São Paulo, SP, fi lho de Jeronimo Gulin Filho e de Yole Garone Gulin. A 
pretendente: MARIANA PAULA ELIAS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (08/05/1981), residente e domiciliada 
na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Elias Francisco e de Sandra Regina Tani 
Elias. 

O pretendente: FABIO DAGUER ESPOSITO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Santa Cecilia - SP, no dia (02/08/1990), residente 
e domiciliado na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lho de José Eduardo Esposito e de Lígia 
Makdissi Daguer Esposito. A pretendente: ANANDA NAMBA, estado civil solteira, 
profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/09/1990), residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Namba e de Silmara 
Fernandes Namba. 

O pretendente: EVERTON BATISTA DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (04/05/1983), residente e 
domiciliado no Engenheiro Goulart, São Paulo, SP, fi lho de Mair Batista de Moraes e de 
Maria Neuza Alves dos Anjos Moraes. A pretendente: JESSICA GOMES DA ROCHA, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo, no dia (01/08/1991), 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Marcolino Xavier da Rocha 
e de Cilene Maria Gomes da Rocha. 

O pretendente: FRANCISCO SERGIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (28/11/1966), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pedro da Silva e de Maria do Carmo. 
A pretendente: FLÁVIA SOARES, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em Osasco - SP, no dia (29/03/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Anisio Gozo Soares e de Nair Parmegiani Soares. 

O pretendente: CLEITON APARECIDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (24/11/1988), 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Florentino 
dos Santos e de Maria Aparecida Gonçalves da Silva Santos. A pretendente: JAQUELINE 
CRISTINA DE SALLES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, 
Ipiranga - SP, no dia (22/03/1992), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Jane Aparecida de Salles. 

O pretendente: FRANCISCO DÁCIO DE CARVALHO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico, nascido em Aracati - CE, no dia (08/04/1967), residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Holanda Pereira e de Maria 
Albetisa de Carvalho Pereira. A pretendente: SHIRLEY VENICIA TURUBIA, estado civil 
solteira, profi ssão porteira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (08/01/1987), 
residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Benicio Turubia e de Maria 
Nazareth de Jesus. 

O pretendente: JEFFERSON DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de maquina, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (08/11/1988), residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Flori Gomes da Cruz Silva.  A 
pretendente: JÉSSICA BERNARDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de contas à pagar, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1994), residente 
e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Erivelto Bernardo da Silva e de Ana 
Lucia dos Santos Bernardo da Silva. 

O pretendente: JORGE PAULO DE LUCENA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (16/08/1980), 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Alves 
de Lucena.  A pretendente: JANAINA DE JESUS SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida em Diadema - SP, no dia (30/03/1984), residente e 
domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Josino Xavier de Souza e de 
Idalia Maria de Jesus Souza. 

O pretendente: WILLIAN MACHADO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario publico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (25/02/1989), 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Valnei Machado Santana 
e de Elisabete da Costa Santana. A pretendente: JULIANA NASCIMENTO SANTOS 
MARCON, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (13/08/1984), residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio Marcon e de Gislene Nascimento Santos Marcon. 

O pretendente: TIAGO DE SOUZA PACÍFICO, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de viagens, nascido em Esperança - PB, no dia (23/07/1986), residente e domiciliado 
na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de José Martiniano Pacífi co e de Josefa de Souza 
Martiniano. A pretendente: GIOVANNA PASSANANTE CASTIGLIONI, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de laboratorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1988), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Josmar Castiglioni e de 
Pricila Passanante Castiglioni. 

O pretendente: GUILHERME ROMERO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/06/1985), residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Renato Manoel de Abreu e de Sonia 
Maria Romero de Abreu.  A pretendente: ANDRESSA TICIANELI RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 
(30/07/1989), residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Murilo Fernandes Rodrigues e de Valeria Bifulco Ticianeli. 

O pretendente: BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
encanador, nascido em Murici - AL, no dia (19/10/1964), residente e domiciliado na 
Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lho de Maria José dos Santos. A pretendente: MARIA 
APARECIDA GUIMARÃES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em Caminho Velho, Ibiassucê, BA, no dia (22/06/1978), residente e domiciliada 
na Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Guimarães de Sousa e de Ester 
Francisca de Sousa. 

O pretendente: WILLIAM HALLEY FERREIRA MOREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão musico, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (31/03/1986), residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Heliomar Moreira e de 
Solange Torres Ferreira Moreira. A pretendente: JULIANA REGINA DE OLIVEIRA 
SIMÕES, estado civil solteira, profi ssão modelista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(16/02/1980), residente e domiciliada na Bela Aliança, São Paulo, SP, fi lha de Ary de 
Oliveira Simões e de Vanda Ramalho de Oliveira Simões. 

O pretendente: JORGE ANDRÉ DOS SANTOS TIBURCIO, estado civil divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (18/04/1975), 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Mario Jorge dos 
Santos Tiburcio e de Neuza Canteli Tiburcio. A pretendente: DANIELA CÁTIA 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Arujá - SP, no dia 
(08/06/1990), residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Cristina Barbosa. 

O pretendente: OSCAR DEL MANTO, estado civil divorciado, profi ssão empresario, 
nascido em na Italia, no dia (20/04/1973), residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lho de Guido Del Manto e de Vincenza Luglio. A pretendente: SUELEN 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão gestora comercial, nascida nesta Capital, 
Ipiranga - SP, no dia (11/06/1990), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Rodrigues e de Antonia Generozo Rodrigues. 

O pretendente: RENATO DE JESUS LUIZ, estado civil divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em em São Paulo-SP, no dia (05/01/1973), residente e domiciliado 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Jesus Luiz e de Marlene Borges Luiz. A 
pretendente: DEISE PINTO TORRES, estado civil divorciada, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/09/1980), residente e domiciliada 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de João Santos Torres e de Hilda Pinto Torres. 

O pretendente: RENAN DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquina, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/04/1995), residente e domiciliado 
no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Solange de Souza Santos.  A 
pretendente:  VIVIANE BARBOSA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão 
garçonete, nascida em Caruaru - PE, no dia (18/05/1998), residente e domiciliada no 
Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Naercio Gonçalves de Moura e de Rita 
de Cassia Silva Barbosa. 

O pretendente: KELVIN JOHNNY SILVA DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Curitiba - PR, no dia (01/02/1995), residente e domiciliado na 
Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Joel Aparecido dos Reis e de Rosângela Ferreira da 
Silva dos Reis. A pretendente: CINTIA DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia (01/02/1990), residente 
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Onerio Nunes da Silva e de Terezinha 
Dias da Silva. 

O pretendente: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/07/1988), residente e domiciliado 
na Cidade Tirandentes, São Paulo, SP, fi lho de Genival Oliveira da Silva e de Fatima 
Aparecida Santos da Silva. A pretendente: ARIANA DE MORAES BUENO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (20/10/1989), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Moraes 
Bueno e de Anelice Maria Bueno. 

O pretendente: DIEGO RICARDO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Vicente - SP, no dia (09/12/1989), residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Adervaldo Ferreira e de Sonia Elizabeth 
Moreira Ferreira. A pretendente: CSILLA BREVÁK, estado civil solteira, profi ssão 
policial militar, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (24/08/1989), residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Péter Brevák e de Silvânia 
Aradzenka Brevák. 

O pretendente: ALAN RIBEIRO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista de 
açougue, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (18/10/1995), residente 
e domiciliado na Vila Pauliceia, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pereira da Silva e de 
Rozileide Brito Ribeiro. A pretendente: ISABELLA FERNANDA ALVES PORTELA 
LEAL, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Valença do Piauí - PI, 
no dia (06/12/1992), residente e domiciliada na Vila Pauliceia, São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando Antônio Portela Leal e de Zuleide Hildaci Alves Leal. 

O pretendente: CLAUDINEI DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/12/1982), residente e domiciliado na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Lages dos Santos e de Maria Aparecida 
Dias dos Santos. A pretendente: CELINA DE ALMEIDA LEÃO, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/06/1985), residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Aurelio Neves Leão e de Vilma 
Fernandes de Almeida Leão. 

O pretendente: ANGELO KLEI PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão laminador, 
nascido em Utinga - Santo André - SP, no dia (29/06/1978), residente e domiciliado na 
Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Wilson de Fátima Pereira e de Claudenice Gualberto 
da Silva. A pretendente: KARINA DE PAIVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (23/10/1982), residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Vicente de Oliveira e de 
Lêda de Paiva Oliveira. 

O pretendente: EZEQUIAS OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
motoboy, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (31/05/1965), residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gonçalves e de 
Eva de Oliveira Gonçalves. A pretendente: ANDREIA MARTINS COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida São Paulo - SP, no dia (07/08/1988), residente e 
domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Geraldo da Costa e de 
Maria Cassia Martins Cunha. 

O pretendente: FERNANDA PINHEIRO MAZZANTE, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/08/1975), residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Beverly Mazzante e de Maria Eurides Pinheiro 
da Silva. A pretendente: MARIA LEONILDE FERNANDES DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida São Paulo - SP, no dia (18/12/1961), residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Fernandes de Souza e 
de Ivanilde Rodrigues de Souza. 

O pretendente: FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido Mucambo - CE, no dia (18/11/1985), residente e domiciliado 
no Parque Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Célia de Oliveira.  A 
pretendente:  THIELI MAGATTI COLETTE, estado civil solteira, profi ssão técnico de 
radiologia, nascida em em São Bernardo do Campo - SP, no dia (04/02/1995), residente 
e domiciliada na Vila California, São Paulo, SP, fi lha de Odair Colette e de Adalzira Maria 
Magatti Colette. 

O pretendente: JEFFERSON TORQUATO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
confeiteiro, nascido em Arapiraca - AL, no dia (30/12/1991), residente e domiciliado 
na  Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Torquato da Silva Filho e de Cicera 
Gomes da Silva. A pretendente: BIANCA SHERAZAAD ASSUNÇÃO LEITE DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida nesta Capital, Cangaiba 
- SP, no dia (08/08/1989), residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha 
de Silvio Leite dos Santos e de Carmosina de Fatima Sherazaad Assunção Leite 
dos Santos. 

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ÓÓ
O pretendente: MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/07/1991), residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de José Valmir Ribeiro e de Vera 
Lucia Sampaio de Souza.  A pretendente: CARLA BIANCA BARBOSA TELES, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida Itapipoca - CE, no dia (02/03/1992), residente 
e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Oliveira Rodrigues 
Teles e de Ana Paula Barbosa. 

O pretendente: GUILHERME LUIZ HAKIME, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
vendas, nascido em Santo André - SP, no dia (07/05/1994), residente e domiciliado no 
Jardim Independência, São Paulo, fi lho de Ricardo Hakime e de Kelly Cristina Luiz. A 
pretendente: NATÁLIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
montagem, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (23/04/1996), residente e 
domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Eli Almeida Santos e de 
Rosilene Augusta da Silva Santos. 

O pretendente: LEANDRO KAISER PINTO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de marketing, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (23/07/1984), residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Pereira Pinto e de Ethel 
Elizabeth Kaiser Pinto. A pretendente: CECILIA GABRIELA DE MEDEIROS, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora operacional, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
(18/04/1985), residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel 
de Medeiros e de Rosemari Aparecida Giuntini de Medeiros. 

O pretendente: FAUSTO CARNELOSI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/10/1986), residente e domiciliado na Vila 
Ema, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Mario Carnelosi e de Edileusa Maria Carnelosi. 
A pretendente: JULIANE ISÍS DE MORAES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascida em Santo André - SP, no dia (01/03/1984), residente e 
domiciliada no Jardim Guapituba, Mauá, SP, fi lha de José Elias dos Santos e de Adriana 
Luiza de Moraes dos Santos. 

O pretendente: ALEXANDRE ALVES DE CAMPOS MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
executivo de contas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (30/07/1979), residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Alves de Melo e 
de Elisabeth de Campos Melo. A pretendente: JULIANA FUKUMORI SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (30/06/1984), residente 
e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Adelino Pereira da Silva 
e de Dinês Aparecida Fukumori. 

O pretendente: ISRAEL SAULA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (05/08/1996), residente e domiciliado na Vila Libanesa, São 
Paulo, SP, fi lho de Eduardo Silva Saula e de Marlene da Silva Saula. A pretendente: 
RAYRA FERREIRA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em 
em São Paulo - SP, no dia (28/12/1998), residente e domiciliada na Vila Libanesa, São 
Paulo, SP, fi lha de José Roberto Santana e de Maria Cristina Ferreira Santana. 

O pretendente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MESQUITA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Santo André - SP, no dia (20/08/1984), residente e domiciliado 
na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Mesquita Filho e de Elizabete de 
Oliveira Mesquita.  A pretendente: DANIELY MACIEL DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/06/1984), 
residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de Levi Maciel da 
Silva e de Vera Lucia Ferreira da Silva. 

O pretendente: MARCOS FELIPE DE MAGALHÃES DE SÁ, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Salvador - BA, no dia (26/04/1983), residente e domiciliado 
na Vila Bertioga, São Paulo, SP, fi lho de Jubert Mendes de Sá e de Amélia de Magalhães 
de Sá. A pretendente: GIOVANNA REGINA PUTTINI CASSAVIA, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida no Jardim Paulista, São Paulo, SP, no dia (22/03/1988), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de João Alberto Cassavia 
e de Celia Regina Puttini Cassavia. 

O pretendente: ANTONIO MARTINS VAZ, estado civil solteiro, profi ssão médico 
veterinário, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (17/11/1986), residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Sidonio Antonio Ruano Vaz 
e de Lurdes Vaz Martins. A pretendente: ÁGATHA MELATI MASCARO, estado civil 
divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida em em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(25/07/1983), residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Norberto Mascaro e de Lígia Messias Melati Mascaro. 

O pretendente: CECILIO JOÃO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Petrolina - PE, no dia (22/11/1950), residente e domiciliado na Vila 
Industrial, São Paulo, SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Febronia Ana dos Santos. 
A pretendente: ZENILDA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
babá, nascida em Castro Alves - BA, no dia (19/03/1975), residente e domiciliada na Vila 
Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos e de Margarida Moreira Santana. 

O pretendente: LUIZ HENRIQUE VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE, estado civil 
solteiro, profi ssão analista legal, nascido em Olinda - PE, no dia (27/02/1977), residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ricardo Coelho de 
Albuquerque e de Maria Helena Vasconcelos de Albuquerque. A pretendente: KARINA 
GARCEZ PERCIVALLI, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (13/04/1988), residente e domiciliada no Jardim Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Percivalli e de Lucia Teresa Garcez. 

O pretendente: ROBISOM DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (18/10/1972), residente e domiciliado no Parque 
São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Jose dos Santos e de Eliecy Maria dos 
Santos. A pretendente: CECILIA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (10/07/1985), residente 
e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de José Alexandre da Silva e 
de Maria do Carmo Barbosa da Silva. 

O pretendente: FILLIPI LONGUINI, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia (26/05/1988), residente e domiciliado no Parque 
São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Longuini e de Eliana da Costa 
Sebastião Longuini. A pretendente: ELAINE DA SILVA LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Gonçalo - RJ, no dia (01/09/1985), residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz Bezerra Lima e de Cicera 
Ramalho da Silva Lima. 

O pretendente: RAFAEL ASSIS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
de montagem, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (11/12/1976), residente 
e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Valdivio Santos Silva e 
de Maria do Carmo Assis Silva. A pretendente: ADRIANA RAMOS MODULO, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 
(27/09/1972), residente e domiciliada na Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de 
Walter Antonio Modulo e de Helena Ramos Modulo. 

O pretendente: SAMUEL MEDINA OSORIO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
taxista, nascido neste subdistrito - SP, no dia (06/09/1989), residente e domiciliado na 
Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Samuel Medina Osorio e de Silvana Pampana Osorio.  
A pretendente: REBECA SOMMERFELD ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão 
auxíliar administrativa, nascida em Santo André - SP, no dia (19/03/1995), residente 
e domiciliada na Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio de Arruda e de 
Elizabeth Sommerfeld Arruda. 

O pretendente: MARCEL IAIA PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (26/04/1993), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivison 
Rodrigues Perez e de Rosimeire Gonzales Iaia Perez. A pretendente: AMANDA DAS NEVES 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, no dia (23/03/1992), residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lha de Alberto Araujo de Carvalho e de Wilma das Neves de Carvalho. 

O pretendente: JÔNATAS ALVES SCALCO, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, 
nascido em Santo André - SP, no dia (23/04/1987), residente e domiciliado na Vila 
Valparaiso, Santo André, SP, fi lho de Valdir Valter Scalco e de Neide Alves da Silva 
Scalco. A pretendente: ANA CAROLINA CASTRO GASPAROTTO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Foz do Iguaçu - PR, no dia (25/05/1995), residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Celso Celeste Gasparotto e de 
Elisabell Gomes Castro Gasparotto. 

O pretendente: ADELINO GOMES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Vitoria da Conquista, BA, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada na 
Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Fidelcino Gomes de Carvalho e de Iracema Gomes 
de Carvalho.  A pretendente: JESSICA LEMOS FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão 
lavradora, nascida em Vitoria da Conquista, BA, no dia (07/03/1996), residente e domiciliada 
em Belo Campo, BA, fi lha de Oriosmar da Silva e de Elza Lemos Ferraz.
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

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: RENATO LAPA CLARO, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em Mirassol, Estado de São Paulo, no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
sessenta e seis (19/08/1966), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Oscar Valmar 
Vidal Claro e de Neire Lapa Claro. O pretendente: ANDRÉ SANTIAGO BELO DA SILVA, 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (11º Distrito), no dia 
cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito (05/07/1988), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Gerson Belo da Silva e de Sueli Faria Santiago da Silva.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA FERNANDES, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Goiânia, Estado de Goiás (1º Registro Civil), no dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e setenta e dois (29/11/1972), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Moacir Mendes Fernandes e de Zélia Barbosa Mendes Fernandes. 
A pretendente: DANIELE MARQUES DE CARVALHO, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (13º Registrada Civil), no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (12/02/1982), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha de Wantuil Marques de Carvalho e de Rosangela Marques de 
Carvalho.

O pretendente: ERICK MESSAS CICUTO, solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (23/09/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Airton Cicuto e de Marilis Klein Messas Cicuto. A pretendente: ISABELA NIETO 
FERNANDEZ, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Cerqueira César), no dia dezoito de novembro de mil novecentos oitenta e cinco 
(18/11/1985), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Julio Fernandez Davila e 
de Beatriz Nieto Rodriguez Fernandez. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: LUIZ FÁBIO VIANNA MESSORA, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Guaratinguetá, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia treze de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (13/03/1987), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Antonio Carlos Querido Messora e de Heloisa Silva Vianna Messora. 
A pretendente: FERNANDA BERGAMIN DE BARROS, solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Idianópolis), no dia quartoze de outubro de 
mil novecentos oitenta e sete (14/10/1987), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha 
de Ildo de Barros e de Maria Regina Bergamin de Barros. Obs.: Enviado cópia do edital 
de proclamas ao Subdistrito de residencia da pretendente.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO MIGUEL GUEDELHA GOMES DA CRUZ, divorciado, 
profi ssão diretor, nascido em Porto, Portugal, no dia quartoze de outubro de mil novecentos 
e setenta e cinco (14/10/1975), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Fernando 
Manuel de Andrade Gomes da Cruz e de Celeste Maria Cristo Guedelha Gomes da Cruz. 
A convivente: CINTIA BELEZI, solteira, profi ssão gerente de TI, nascida em Santo André, 
Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia dezesseis de novembro de mil novecentos 
e oitenta (16/11/1980), residente e domiciliada em São Caetano do Sul/SP, fi lha de José 
Belezi e de Maria Apparecida Russo Belezi. 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, 3, 4 e 5. Enviado cópia do edital 
de proclamas ao Subdistrito de residencia da convivente. 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/10/2016 às 16h00/2º Público Leilão: 04/11/2016 às 14h30. FABIO ZUKERMAN,
leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140 – 3° andar -
CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário VITACON 26
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

,
, inscrito no CNPJ sob n° 14.618.293/0001-80, venderá

em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação
complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: APARTAMENTO TIPO 1 ou STUDIO 1
nº 96, localizado no 7º pavimento ou 9º andar do CONDOMÍNIO V_XCHANGE JARDINS, situado na
Rua Batataes nº 76, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, possui a área privativa total de 33,380m²,
nela incluido o armário nº 05, localizado no 2º subsolo, a área comum total de 39,877m², perfazendo a
área total da unidade de 73,257m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,010291. O
terreno onde se assenta o referido condomínio encerra a área de 1.026,16 m². Imóvel cadastrado na
Prefeitura de São Paulo sob o nº 014.088.0508-1 - Matrícula nº 189.473 no 4º CRI de São Paulo/SP.
Conforme disposto em convenção condominial, o proprietário terá direito a uso de 1 vaga em área
comum do condomínio com capacidade para até 79 veículos, mediante disponibilidade, através de
sistema rotativo, por ordem de chegada com a utilização de manobristas.1º PÚBLICO LEILÃO em

p ,,

21/10/2016 às 16h00. VALOR:VV R$ 776.771,67.$ ,  2º PÚBLICO LEILÃO em 04/11/2016 às 14h30.
ç

VALOR:VV  R$ 503.300,69.$ ,  Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do
imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado
de conservação. O imóvel encontra-se ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97. Leilão online e maiores informações através do site www.sold.com.br.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.
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O pretendente: CARLOS ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1983, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Dias dos Santos e de Maria 
Adely da Silva. A pretendente: DAYANE JOYCE SILVA DE CARVALHO, profi ssão: au-
xiliar de linha de montagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Edivan de Carvalho e de Lucelita Maria da Silva.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA PEREIRA, profi ssão: operador de empilhadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Soares Pereira e de Ana Vieira 
de Souza. A pretendente: RAYRA DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Reinaldo Ferreira da Silva e de 
Jizeuda Eduardo dos Santos da Silva.

O pretendente: ABNER MICHEL DE MEDEIROS, profi ssão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 13/06/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson José Lustosa de 
Medeiros e de Antonia Maria de Medeiros. A pretendente: JÉSSICA BORTOLATO GO-
MES DA NOBREGA, profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1989, residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Valtercio Gomes da Nobrega e de Cintia Bortolato Gomes da Nobrega.

O pretendente: MARCIO ALVES JORGE, profi ssão: impermeabilizador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Laercio Jorge e de Isabel Amancio 
Alves Jorge. A pretendente: RUTE SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio dos Santos e de Domingas 
do Carmo Sousa dos Santos.

O pretendente: ROBSON CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 08/11/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Verissimo dos Santos e de 
Cleusa Feitosa Cardoso dos Santos. A pretendente: DAIANA LAUTON DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Xavier 
de Souza e de Dirce Lauton de Cunha Xavier.

O pretendente: LEANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista do Nascimento 
e de Eva Teodora do Nascimento. A pretendente: MONICA DAMACENA DE MOURA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/10/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Fran-
cisco de Moura Irmão e de Dinalva Oliveira Damacena de Moura.

O pretendente: CELSO APARECIDO SANTANA, profi ssão: auxiliar de manutenção ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manoel de Santa-
na e de Abigail Aparecida Rodrigues Santana. A pretendente: CINDY IRISVÂNIA BOS-
SERT THOMAZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 11/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Odair Marques Thomaz e de Ana Maria Bossert Thomaz.

O pretendente: RICHALIS LUIS DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricieri Luiz dos Santos e de Eliana Ribeiro 
dos Santos. A pretendente: PAULA COSTA SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1992, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Silva Santos e de 
Helena Ferreira Costa Santos.

O pretendente: KENNY SANTOS VIEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amauri Natal Vieira e de Maria da 
Conceição Santos Vieira. A pretendente: RAQUEL CRISTINA MARQUES FIDELIS, 
profi ssão: cabelereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 23/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco 
Antonio Fidelis e de Lorani Marques dos Santos Fidelis.

O pretendente: DIEGO SIPRIANO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itagibá - BA, data-nascimento: 08/03/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Crispiniana Sipriano dos Santos. A preten-
dente: DANIELE FELIX DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Severino da Silva e de Maria Jose Felix da Silva.

O pretendente: CAIO CÉSAR MOREIRA DA SILVA, profi ssão: representante comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Ferreira 
da Silva e de Gilma Maria Moreira. A pretendente: TAMIRIS ANTONIETA GREGORIO 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 08/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Manoel da Silva e de Marlene Antonieta Gregorio da Silva.

O pretendente: FÁBIO APARECIDO CORRÊA, profi ssão: isolador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 06/03/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alencar Jorge Correa e de Maria Aparecida Batista. A 
pretendente: DAIANE NEVES CASSIMIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio Cassimiro e de Maria Aparecida Neves 
Machado.

O pretendente: FRANCISCO LOURENÇO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Pombal - PB, data-nascimento: 13/08/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Bom Sucesso Galdino dos Santos. A 
pretendente: MARLENE ANTONIETA GREGORIO, profi ssão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1963, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito Juliano Gregorio e de Lourdes 
Antonieta Gregorio.

O pretendente: WINICIUS RIBEIRO BOMFIM, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Moia Bomfi m e de 
Elisabete Ribeiro da Silva Bomfi m. A pretendente: ARIANE CRISTINA FERNANDES 
DE SOUSA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 19/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Fernandes de Sousa e de Mariana Alves Fernandes de Sousa.

O pretendente: LUCIANO MAX SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibirataia - BA, data-nascimento: 24/06/1986, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Santana dos Santos 
e de Rita de Jesus Santos. A pretendente: MANUELA DIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 26/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geusa Dias de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO VIEIRA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson dos Reis Silva e de Anita Vieira Silva. A preten-
dente: VIVIANE ROSA RODRIGUES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, natura-
lidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 18/11/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Graça Rodrigues e de Nair Rosa.

O pretendente: BRUNO PEIXOTO TELES, profi ssão: preparador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Moia Teles e de Antonia Ta-
veira Peixoto. A pretendente: CLEDIANE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Alto Longá - PI, data-nascimento: 07/12/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bento de Oliveira e de 
Deuselina Félix da Silva Oliveira.

O pretendente: RENAN ARTONI DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dilton Souza dos Santos e de Marlene Artoni 
dos Santos. A pretendente: RENATA FERRETTI FERREIRA, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1984, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Silva Ferreira e de 
Maria Amelia Ferretti Ferreira.

O pretendente: WASHINGTON SALDANHA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Silvio Alves dos Santos e de Prisci-
la Saldanha Alves. A pretendente: EMANUELE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA, pro-
fi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Enock dos Santos 
Silva e de Maria Francisca de Almeida.

O pretendente: RUBENS HERCULANO COELHO JUNIOR, profi ssão: P C P, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Herculano Coelho e de 
Francisca Mendes de Jesus Coelho. A pretendente: MONIQUE MIGUEL DE OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
18/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Antonio 
de Oliveira e de Valéria Aparecida Miguel de Oliveira.

O pretendente: HUMBERTO MORIYA MARANGONI, profi ssão: engenheiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Marangoni e de Sueli Mayumi 
Moriya Marangoni. A pretendente: JOYCE TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: biomédica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 01/07/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton Mendes da Silva e de Luciana 
Virgínia Teixeira da Silva.

O pretendente: WELLINGTON LUIZ DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 26/06/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Luiz dos Santos e de Iolete 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: RENATA CRISTINA BOLFARINI, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 13/10/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosa Cristina Bolfarini.
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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: FRANCISCO GABRIEL SILVA DE LIMA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 07/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Bezerra de Lima e de 
Giltania Santos Silva de Lima. A pretendente: DANIELLE SILVA PEREIRA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/06/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Jose Antonio Batista 
Pereira e de Luzinete Maria da Silva.

O pretendente: RONÃ ANTUNES DE MACEDO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Januaria - MG, data-nascimento: 26/08/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Afrânio Antunes de Macedo e de Fran-
cisca Macedo da Silva. A pretendente: CRISTIANE APARECIDA DINIZ DE AZEVEDO, 
profi ssão: consultora interna, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 23/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexandre Moreira de Azevedo e de Nanci Aparecida Diniz.

O pretendente: VITOR AOLIVEIRA LOPES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 02/07/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jivanildo Aparecido Lopes e de Claudia Oli-
veira dos Santos. A pretendente: CARLA APARECIDA DE SANTANA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 05/04/1996, 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes - SP, fi lha de Doraci Joaquim de Santana e 
de Aparecida dos Santos de Santana.

O pretendente: EROS VINÍCIUS IVO MOREIRA, profi ssão: operador de CNC, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/01/1986, residen-
te e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Carlos Moreira e de Nilza Porcino 
Ivo Moreira. A pretendente: ONAIARA DIAS BISPO, profi ssão: feirante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ubatã - BA, data-nascimento: 29/07/1988, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Enedino Celestino Bispo e de Sayonara 
Oliveira Dias.

O pretendente: FÁBIO LEITE DA FONSECA, profi ssão: atendente de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/06/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Ademir Santos da Fonseca e de Nildete 
Ferreira Leite da Fonseca. A pretendente: THAMIRIS DA SILVA PADOVESI, profi s-
são: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/05/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Padovesi Neto e de 
Terezinha Roberto da Silva Padovesi.

O pretendente: DAVID LIMA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de refrigeração, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 17/03/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gessildo Batista dos Santos e de Maria 
José Lima dos Santos. A pretendente: ADAYLA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, 
profi ssão: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 19/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Francisco 
Adilton Vieira dos Santos e de Expedita Lêda de Oliveira Santos.

O pretendente: JOSE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: polidor, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Buique - PE, data-nascimento: 28/11/1949, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Esperidião Ferreira dos Santos e de Florisa 
Ferreira da Silva. A pretendente: APARECIDA MUCCI, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1963, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Mucci e de Waldecy Cor-
telucci Mucci.

O pretendente: EZEQUIEL GONÇALVES FELICIANO DIAS, profi ssão: marceneiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São João de Meriti - RJ, data-nascimento: 08/01/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Feliciano Dias 
e de Edilma Gonçalves. A pretendente: VANUZIA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Barros dos Santos 
e de Valdira Pereira dos Santos.

O pretendente: EDUARDO DORIA DE LIMA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Silva de Lima e de Josefa Katia 
Doria de Lima. A pretendente: STÉFANI DE OLIVEIRA MARTON, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderlei 
Marton e de Ana de Oliveira.

O pretendente: UTEMBERG LIMA MENDONÇA DE MOURA, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso - BA, data-nascimento: 19/10/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Mendonça de Moura 
e de Maria Hilda Lima. A pretendente: YARA AZEVEDO GOMES, profi ssão: reposito-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
21/08/1996, residente e domiciliada em Poá - SP, fi lha de José Agusto Gomes e de 
Terezinha Maria de Azevedo.

O pretendente: MARCOS VINICIUS CUNHA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Antonio Sergio Cunha e de Ana Gilda dos 
Santos Cunha. A pretendente: REBECA CRISTINA DANTAS, profi ssão: auxiliar de co-
brança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/03/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Levi Dantas Junior e de 
Rosemeire Costa Dantas.

O pretendente: DENIS GOMES OLIVEIRA, profi ssão: ofi cial administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dilermando Souza Oliveira e de Marlene 
Lemes Gomes Oliveira. A pretendente: JÉSSICA TEIXEIRA DE CARVALHO, profi ssão: 
analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/04/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Aucelinio Teixeira de 
Carvalho e de Ademilde Pedrosa Leite.

O pretendente: BOGDAN ANTOANE, profi ssão: musico, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Mircesti-Romênia, data-nascimento: 01/03/1970, residente e domiciliado em Nova 
Trento, fi lho de Isidor Antoane e de Maria Antoane. A pretendente: MARIZILDA VALEN-
TIM, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 08/04/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Valentim Irmão e de Enedina Valentim.

O pretendente: MARCELINO RODRIGUES RAMOS, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rodrigues Ramos e de 
Albeny da Silva Ramos. O pretendente: ANA PAULA DA SILVA ALEIXO, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Atilio 
Aleixo e de Ana Maria da Silva Aleixo.

O pretendente: EDMILSON ARAUJO MOREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
27/05/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio 
Aparecido do Nascimento e de Jussara Araujo Moreira do Nascimento. A pretenden-
te: KAMILLA ANDRESSA PENTEADO DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Decio Souza de Jesus e de Xênia 
Catarina Penteado de Jesus.

O pretendente: EVERTON JOSÉ BENEDICTO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/05/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital São Paulo, fi lho de Jair Benedicto e de Rosemary de Brito 
Benedicto. A pretendente: KATHLEEN CAROLINE COUTINHO DE OLIVEIRA, profi s-
são: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
José de Oliveira e de Marinalva Coutinho Souza.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson de Souza e de Eunice 
Oliveira de Souza. A pretendente: KEILA CAZARIO DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/03/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Ricardo dos Santos 
e de Marta Maria Cezario dos Santos.

O pretendente: CICERO NICACIO ALEXANDRE, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Moreilandia - PE, data-nascimento: 20/12/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Duarte Alexandre e de Maria Dilma 
Nicacio Alexandre. A pretendente: JUSSARA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Cananéia - SP, data-nascimento: 
11/07/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecílio Fran-
co de Sousa e de Amélia Barbosa de Sousa.

O pretendente: PERRY ESPERIDIÃO MERENCIO DA SILVA, profi ssão: militar, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Esperidião Merencio da Silva e 
de Regina Maria da Silva. A pretendente: KATHERINE STAHLHUER ZANOTTI, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Za-
notti e de Izabeth Maria Stahlhuer Zanotti.

O pretendente: ESPERIDIÃO BATISTA DOS REIS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Xique Xique - BA, data-nascimento: 29/10/1969, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Batista dos Reis e de Maria 
Rodrigues dos Reis. A pretendente: ANA DA COSTA SOARES, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Xique Xique - BA, data-nascimento: 15/03/1967, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de João Pereira da Costa e de Angelica 
Macedo da Costa.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA MESSIAS, profi ssão: auxiliar de farmacia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/07/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Ruiz Messias e de Maria José 
da Silva Messias. A pretendente: SABRINA CRISTINA RIBEIRO PINTO, profi ssão: ma-
nicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Benedito Amauri da Fonseca 
Pinto e de Sonia Regina Ribeiro.

O pretendente: MATHEUS PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: empacotador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 18/08/1998, 
residente e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Antonio Carlos do Nascimento 
e de Maria Cristina Catijero Pereira da Silva. A pretendente: SABRINA KELLY COSTA 
TAVARES, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande - 
PB, data-nascimento: 27/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Josinaldo Tavares da Costa e de Márcia Faustino Costa.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 08/05/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro do Nascimento e de 
Marinalva Valentim dos Santos. A pretendente: BENILDE PAES LANDIM, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Paes Landim e 
de Joana Ferreira Paes Landim.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: técnico de manutenção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/06/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Charles Keni Silva e de Moni-
ca Barbosa de Oliveira. A pretendente: DALVICE DAYANE DE SOUSA RODRIGUES, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Caxias - MA, data-
nascimento: 12/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Roberval de Sousa Rodrigues e de Dalgeane Costa de Sousa.

O pretendente: FILIPE MENDES RIBEIRO, profi ssão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Arlando Silvestre Ribeiro e de Maria da 
Penha Mendes Ribeiro. A pretendente: CAMILA NASCIMENTO SIQUEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/01/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Abel Silva Siquera e de Marlene Maria 
do Nascimento.

O pretendente: SAMUEL VIEIRA FRANCISCO NONATO, profi ssão: técnico de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 04/07/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ediéliton Jesus No-
nato e de Elita Vieira Francisco Nonato. A pretendente: VIVIANE ALMEIDA DA SILVA, 
profi ssão: assistente administartivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 16/04/1994, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Doni-
zete Carlos da Silva e de Delfi na de Almeida.

O pretendente: EMERSON FERRAZ DUARTE, profi ssão: autonomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natalio Aparecido Duarte e de Maria Cecilia 
Ferraz Duarte. A pretendente: FERNANDA REGINA DOS SANTOS, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/04/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Tadeu dos 
Santos e de Regina Célia Serrano dos Santos.

O pretendente: EDINALDO DA PENHA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vertentes - PE, data-nascimento: 13/08/1980, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emidio da Penha Silva e de Luzia Alexandrina 
da Silva. A pretendente: MILZETE DA SILVA COSTA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Várzea Grande - BA, data-nascimento: 02/11/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton de Oliveira Costa 
e de Ozinete da Silva Costa.

O pretendente: ALEX DE SOUZA VIEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 09/06/1986, residente e domiciliado em 
Mauá - SP, fi lho de José Ednaldo Vieira e de Gloria Evangelista de Souza Vieira. A pre-
tendente: KARINA NIGRO PASCHOA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Fiorito Paschoa e de Marcia Aparecida Nigro.

O pretendente: KAIQUE HENRIQUE CUNHA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/01/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Ivan Pontes dos 
Santos e de Ana Paula Cunha dos Santos. A pretendente: SUELLEN BARBOSA DE 
FREITAS SILVA, profi ssão: artes grafi cas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 14/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio Marcio de Freitas Silva e de Simone Barbosa do Nascimento Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1975, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Leontino Pinheiro da Silva e de Ma-
ria das Candeias Lima da Silva. A pretendente: JOUSE SANTIAGO DA SILVA, profi s-
são: babá, estado civil: solteira, naturalidade: Ubatã - BA, data-nascimento: 05/05/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicomedes Nascimento 
da Silva e de Maricelia Santiago da Silva.

O pretendente: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 03/01/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Ferreira da Silva e de Elenita 
Gonçalves da Silva. A pretendente: TEREZINHA DO MENINO JESUS DA CRUZ DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimen-
to: 05/02/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erotildes 
Pereira da Cruz.

O pretendente: RENATO OLIVEIRA ANTUNES, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Pedro Antunes Filho e de Regiane da Silva 
Oliveira. A pretendente: MICHELE LUCINDA BATISTA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Batista e de Janete 
Lucinda do Carmo.

O pretendente: WILLIANS DE SOUSA, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Helena de Sousa. A pretendente: MARKMAR-
LEM MONTEIRO COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Moises Carlos Monteiro e de Terezinha Ferreira Costa.

O pretendente: RODRIGO NUNES RIBEIRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 19/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orivaldo Ribeiro e de Nivanda Nunes da Silva. 
A pretendente: RAFAELLA RODRIGUES BENEVIDES, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 07/06/2000, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Naelson Lopes Benevides e de Luciene 
Rodrigues Bernardo.

O pretendente: GUSTAVO GUSSI SANTOS, profi ssão: técnico em informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ataide Santos Filho e de Ista-
el Gussi Santos. A pretendente: CAROLINE ELEUTERIO ALVES DE ABREU, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/10/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Wagner Alves de Abreu 
e de Elaine Eleuterio de Abreu.

O pretendente: SEBASTIÃO FELICIANO DIAS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sericita - MG, data-nascimento: 09/07/1951, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Inacio Dias e de Maria Helena. 
A pretendente: ROSA MARIA PAREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 23/11/1959, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de José Rufi no Pereira e de Analice Oliveira Figueiredo.

O pretendente: WÉSLEY MARQUES SIQUEIRA, profi ssão: estampador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Adelmar Antino Siqueira e de Sônia 
Maria Marques Siqueira. A pretendente: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS ALVES, 
profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 01/08/1993, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Almir 
Silvio Alves e de Eliana dos Santos.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE CAMILO LUDWIG DA SILVA, profi ssão: Vende-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Ricardo Manoel da Silva e de Maria 
Cristina Ludwig de Moraes. A pretendente: IZABELLE KATHEREN DE SOUZA, profi s-
são: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Aldino 
de Souza Filho e de Rosangela Barbosa da Silva.

O pretendente: ODAIR VALENTIN DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1952, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valentin da Silva e de Jordelina de Souza 
Silva. A pretendente: ANGELA MARIA GOMES, profi ssão: Auxiliar de limpeza, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 27/03/1961, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Inocencio Rodrigues Gomes e de 
Elisiaria Maria Rodrigues Gomes.

O pretendente: GERALDO ALVES TEIXEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 03/11/1974, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Geraldo José Teixeira e de Maria José Alves Teixeira. A 
pretendente: DULCINÉIA FERREIRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Glória de Dourados - MS, data-nascimento: 25/09/1966, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Neblino Ferreira e de Julia Bonifácio Ferreira.

O pretendente: ELTON MASSAO YASHIMA, profi ssão: T I, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/12/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Yashima e de Darci de Souza Santana. A pre-
tendente: LETÍCIA NASCIMENTO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio do Nascimento e de Lourdes Agostinho 
Nascimento.

O pretendente: TONIS RAFAEL DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Missão Velha - CE, data-nascimento: 04/04/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lúcia dos Santos. A pretendente: 
FLAVIA PINHEIRO ROMÃO, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/03/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erminio Maximo Romão e de Lucinalva Pinheiro.

O pretendente: VALDO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Acaraú - CE, data-nascimento: 29/08/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Teixeira de Vasconcelos e de Maria 
Delcides de Sousa Vasconcelos. A pretendente: VANESSA DE CARVALHO PEREIRA, 
profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 11/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Nonato Pereira Filho e de Maria Rita de Carvalho.

O pretendente: LAERCIO CHAIA DOS SANTOS, profi ssão: cabelereiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Alves dos Santos e de Rosaria Chaia 
dos Santos. A pretendente: SANGÉLA SANTOS DA SILVA, profi ssão: bordadeira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Araci - BA, data-nascimento: 06/08/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson da Silva e de Maria Salete 
Santos Silva.

O pretendente: MAURÍCIO DE JESUS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Estância - SE, data-nascimento: 19/12/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias dos Santos e de Minelvina Fran-
cisca de Jesus. A pretendente: STEFANIE OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Oliveira dos Santos 
e de Maria Onelia Pereira dos 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: RENAN SANTOS PEREIRA, profi ssão: frentita C, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 16/12/1996, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Zenildo Felix Pereira e de Maria Conceição Santos Pereira. A 
pretendente: ESTHER SILVA DA CUNHA, profi ssão: auxiliar de loja, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sérgio da Cunha e de Solange Ferreira da 
Silva da Cunha.

O pretendente: SAMUEL JÉFTER DO NASCIMENTO, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel José do Nascimento e de Lu-
ciene Maria de Oliveira do Nascimento. A pretendente: JESSICA DOS SANTOS LOU-
RENÇO, profi ssão: auxiliar de exames, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 26/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Enilda dos Santos Lourenço.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto da Sil-
va e de Maria da Penha Ferreira dos Santos. A pretendente: DAIANA DE OLIVEIRA 
LAURINDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 01/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ronaldo Jose Laurindo e de Sonia Aparecida de Oliveira Laurindo.

O pretendente: VALMAR TEIXEIRA FERRAZ, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Campo - BA, data-nascimento: 22/01/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Ariomar Fagundes e de Maria Cilene Teixeira Ferraz. A preten-
dente: LUCIANA GOMES PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Tremedal - BA, data-nascimento: 11/08/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Barbosa Pereira e de Solange Silva Gomes.

O pretendente: EVERTON RODRIGO DE FREITAS CARNEIRO, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilvania Freitas Carneiro. 
A pretendente: GISELE LUNA CORRÊA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miron de Freitas Corrêa e de Leny 
Luna Corrêa.

O pretendente: LEONARDO BORGES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/09/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Luiz Borges e de Luzia Silva Santos Borges. 
A pretendente: STEPHANNIE ALVES DE SOUZA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1996, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Suely Alves de Souza.

O pretendente: WESLEY DE OLIVEIRA KLER, profi ssão: assistente juridico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir da Silva Kler e de Sueli 
Maria de Oliveira kler. A pretendente: THAMIRES DA SILVA LIMA, profi ssão: auxiliar 
de negociação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tiago Pereira 
de Lima e de Isabel Cristina de Oliveira da Silva Lima.

O pretendente: RODOLFO SANTANA SANTOS DA SILVA, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Santos da Silva e de 
Francilene Araujo Santana da Silva. A pretendente: AMANDA MARQUES CAMPIONI, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 21/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elvis 
dos Santos Campioni e de Marcia Marques Campioni.

O pretendente: BRUNO SOARES DE CASTRO, profi ssão: analista de controle de qua-
lid, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Washington Luis Machado 
de Castro e de Marcia Regina Soares. A pretendente: CÁSSIA DE SOUSA GOMES, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: Almenara - MG, data-
nascimento: 20/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fidelino Olimpio Gomes e de Irlandia Caires de Sousa Gomes.

O pretendente: JONATHAN SOUZA MIRANDA, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Sorocaba - SP, data-nascimento: 29/08/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silane Souza Miranda. A pretendente: JANAINA 
DE ANDRADE SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória - 
ES, data-nascimento: 07/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos da Silva e de Maria dos Anjos de Andrade Silva.

O pretendente: BRUNO RODRIGO FEITOSA, profi ssão: autonomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/09/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Lucio Feitosa e de Celia Regina Mah-
mad Feitosa. A pretendente: BEATRIZ SALDANHA ROCHA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1988, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Aldete Saldanha Rocha Ferreira.

O pretendente: LEANDRO ANTUNES MACHADO, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lurdes de Sa Amorim. A pretendente: CAMILA 
SANTANA NUNES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do 
Sul - SP, data-nascimento: 24/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Wladimir Robertino Nunes e de Sandra Josilene Santana.

O pretendente: SERGIO GERONIMO DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geronimo dos Santos e de Diva Silva dos San-
tos. A pretendente: ELAINE ROCHA ALVES, profi ssão: back-offi ce, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião da Rocha Alves e de Almira Veronica Alves.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luzia Mariana dos Santos. A pretendente: 
FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elivar Ribeiro da Silva e de Raimunda Maria dos Santos.

O pretendente: CIDICLEY PEREIRA MARTINS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Morpará - BA, data-nascimento: 05/09/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flaviano Alves Martins e de Calcida Pereira Martins. 
A pretendente: EDIVANIA SOARES NASCIMENTO, profi ssão: cozinheira, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Major Izidoro - AL, data-nascimento: 14/05/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Oliveira Nascimento e de 
Maria José Soares Nascimento.

Continuação
O pretendente: MILURINDO MAGALHÃES SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Botuporã - BA, data-nascimento: 02/09/1966, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milurindo Pereira da Silva e de Belar-
mina Magalhães Silva. A pretendente: SANDRA LÚCIA CIRILO DE LIMA GERALDO, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Minador do Negrão - 
AL, data-nascimento: 29/11/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João José Geraldo e de Tercilia Cirilo de Lima Geraldo.

O pretendente: DIOGO ARAÚJO DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ipiaú - BA, data-nascimento: 31/08/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José da Silva e de Neuza Jesus de 
Araújo. A pretendente: DAIANY LOPES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de saúde bucal, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1986, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Antonio da Silva e 
de Maria Lindeci Lopes da Silva.

O pretendente: MARCELO DA SILVA CARRETERO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 07/03/1983, residente e domicilia-
do em Poá - SP, fi lho de Roberto Carretero e de Roseli Aparecida da Silva Carrete-
ro. A pretendente: GILMARA DANTAS SANTOS, profi ssão: assistente administrativa 
fi na, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
05/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Dias 
dos Santos e de Maria Dantas dos Santos.

O pretendente: REINALDO SANTANA DE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: vendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1976, 
residente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Raimundo de Almeida Santos e de 
Dinah Alves Santana Santos. A pretendente: NILZA ROCHA DA SILVA, profi ssão: au-
xiliar de secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: Corumbá - MS, data-nascimento: 
15/03/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso Hen-
rique Gonçalves da Silva e de Eunice Rocha da Silva.

O pretendente: JHONATAN RAFAEL SANTOS DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 06/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Jorge da Silva e de Mar-
lene Santos da Silva. A pretendente: CARLA SANTOS DA CUNHA, profi ssão: opera-
dora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira 
da Cunha e de Daria Glacia Santos da Cunha.

O pretendente: RIVALDO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: jardineiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Petrolina - PE, data-nascimento: 29/04/1969, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Cicero Lima e de Raimunda dos Santos. A pretendente: SANDRA 
SOARES FERREIRA, profi ssão: agente de relacinamento, estado civil: solteira, naturali-
dade: Osasco - SP, data-nascimento: 14/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivo Luciano Ferreira e de Maria de Lourdes Soares da Silva.

O pretendente: LEONARDO CORREIA JÚNIOR, profi ssão: autonomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Correia e de Teresinha Rosa de Oliveira. 
A pretendente: ALINE ASSALIN BISPO, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Erasmo Bispo e de Eliane Maria Assalin Bispo.

O pretendente: MAERCIO FASSINA CAETANO, profi ssão: fotografo publicitario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Caetano e de Clelia Fassina 
Caetano. A pretendente: ANDRÉIA FREIRE DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de RH, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Correia dos Santos e de 
Maria de Lourdes Freire dos Santos.

O pretendente: WALLACE DA COSTA NOGUEIRA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Melclides da Costa Nogueira e de Francisca 
Daguimar Nogueira. A pretendente: IVONILDE MARIA SANTOS DA SILVA, profi ssão: 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nasci-
mento: 15/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Augusto da Silva e de Raimunda Maria Santos da Silva.

O pretendente: MARCELO PORTELA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Portela da Silva e de Selma Maria 
Lemos. A pretendente: FERNANDA DE FREITAS DE SOUZA, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Pires de Souza e de 
Maria Aparecida de Freitas de Souza.

O pretendente: ADEMILTON SILVA DE SOUZA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipirá - BA, data-nascimento: 11/05/1988, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Agripino Ferreira de Souza e de Marinalva Silva de Souza. 
A pretendente: ESTHER REGINA OLIVEIRA DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Dórea de Araujo e de 
Maria Eunice de Oliveira de Araujo.

O pretendente: DENIS LOPO TAVARES, profi ssão: funcionario público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1981, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Francisco Tavares da Silva e de Raimunda 
Aleluia Lopo Tavares. A pretendente: EDILVANE DA SILVA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Jose da Silva e de 
Regina Aparecida da Silva.

O pretendente: ANDERSON JOSÉ SABINO, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Sabino e de Niegela Maria da Mota. 
A pretendente: MISLENE NASCIMENTO RODRIGUES, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1996, residente e do-
miciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Maria do Socorro Nascimento Bezerra.

O pretendente: WALLA SILVA RODRIGUES, profi ssão: estampadora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/09/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cezar Rodrigues e de Berenice da Silva 
Rodrigues. A pretendente: DÉBORA CRISTINA ROMERO DOS SANTOS, profi ssão: 
estampadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/03/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ludimilson 
Soares dos Santos e de Ana Maria Romero dos Santos.

O pretendente: LUCAS SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: mensageiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Vicente da Silva e de Lindinalva Souza Oliveira da 
Silva. A pretendente: PRISCILA ARAUJO CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Damião Miranda Cruz e de Maria Marlene Araujo dos Santos Cruz.

O pretendente: LUCAS MALIZIA SOUSA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Messias Sousa e de Tânia Regina Papa Malizia 
Sousa. A pretendente: VALDIZA DO CARMO DE OLIVEIRA, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Anadia - AL, data-nascimento: 04/04/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aprigio de Oliveira e de Maria José 
do Carmo de Oliveira.

O pretendente: PAULO SÉRGIO SILVA, profi ssão: meio ofi cial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bento do Una - PE, data-nascimento: 17/07/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teresa Silva de Carvalho. A pretendente: 
DANIELI APARECIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Várzea Paulista - SP, data-nascimento: 06/09/1995, residente e domiciliada 
em Campo Limpo Paulista, fi lha de Manoel Aparecido Lopes de Oliveira e de Anesia 
Vieira Pinto.

O pretendente: JOSE NIVALDO PREVIDELLI, profi ssão: técnico em informatica, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jaci - SP, data-nascimento: 22/02/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Santos Previdelli e de Maria de 
Lourdes Martinhão. A pretendente: ELISABETE DOMICIANO VENANCIO, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 26/01/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Domiciano Venancio e de Geralda Maria Gomes Venancio.

O pretendente: WILLIAN MARTINS VIANA LOCATELLI, profi ssão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Locatelli e de Eliane Martins 
Viana. A pretendente: SARAH ELLEN BOMFIM RIBEIRO, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos Ribeiro e 
de Adriana dos Santos Bomfi m Ribeiro.

O pretendente: DAVI SAMPAIO DA SILVA, profi ssão: técnico de refrigeração e clim, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Noelia 
Sampaio da Silva. A pretendente: BRUNA CRISTINA RICIERI DA SILVA, profi ssão: téc-
nico em alimentos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Justo 
da Silva e de Michele Cristina Ricieri.

O pretendente: MAURILIO ALVES DA CUNHA, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Jose da Cunha e de Ailza Alves 
da Cunha. A pretendente: JAQUELINE DA SILVA VALCÁCIO, profi ssão: autonoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Valcácio e 
de Noemia Pimenta da Silva Valcácio.

O pretendente: FLÁVIO PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: gráfi co, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos de Souza e de Maria José Pereira de 
Souza. A pretendente: ANDREIA DE JESUS RAMOS COSTA, profi ssão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Ramos Costa e de Catarina 
Maria de Jesus Costa.

O pretendente: RONALDO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/05/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severina Maria da Conceição. 
A pretendente: CLARICE BALBINA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: Aurelino Leal - BA, data-nascimento: 13/09/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domiciano Galdino de Souza e de 
Maria Balbina dos Santos.

O pretendente: EDNILSON FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: encarregado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Serra Dourada - BA, data-nascimento: 22/10/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enoque Ferreira de Souza e de 
Luzia Ferreira de Souza. A pretendente: KESSIA AMANDA PEIXOTO DA SILVA, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Jaguaribe - CE, data-nascimento: 
02/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Bezerra Peixoto e de Maria das Graças da Silva Dias Peixoto.

O pretendente: ADRIANO MORILHA JOÃO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jarinu - SP, data-nascimento: 26/09/1980, residente e domi-
ciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Sebastião João e de Maria Elizabeth 
Morilha João. A pretendente: NADYA MARIA LISBÔA GOMES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 26/05/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Argemiro Narcelio de Sousa Gomes 
e de Rita de Cassia Lira Lisboa.

O pretendente: JHONNATAN ALVES DE JESUS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 14/09/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo de Jesus e de Alessandra 
Alves Barros. A pretendente: LARISSA BIEN PELLEGRINI, profi ssão: vendedora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1994, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Roberson Pellegrini e de Luciana Regina Bien 
Pellegrini.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA BARBOSA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Nelson Barbosa e de Neuza da 
Silva Barbosa. A pretendente: BRUNA KIVIAN DE TOLEDO DA SILVA, profi ssão: aux 
admin, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital São Paulo, fi lha de Gilson Vasconcelos da Silva e 
de Katia Alves de Toledo.

O pretendente: ELIEZER SILVA BORGES JÚNIOR, profi ssão: edição de imagens, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliezer Silva Borges e de Noelice 
Gomes dos Santos Borges. A pretendente: JULIANA DE AMORIM DANTAS, profi ssão: 
analista de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/05/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de João Batista Dantas e de 
Maria das Graças de Amorim Lima.

O pretendente: NETIAS CELESTINO VIEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deraldo Celestino Vieira e de Iguaracira Rodri-
gues. A pretendente: CLÁUDIA GONÇALVES SANTOS, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 07/09/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Domingos dos Santos e de 
Osmira Gonçalves da Silva.

O pretendente: WAGNER MARCELO DE OLIVEIRA, profi ssão: escriturario adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
18/02/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar 
Trajano de Oliveira e de Maria Madalena Couto de Oliveira. A pretendente: ARIANE 
RICHELE FERREIRA, profi ssão: conselheira tutelar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Américo Ferreira e de Ana Rita Eduardo.

O pretendente: CÍCERO FERREIRA DE FREITAS LIMA, profi ssão: serralheiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Catende - PE, data-nascimento: 18/03/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givaldo Ferreira de Lima e de Maria 
Eliane Ferreira de Freitas. A pretendente: ILDA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: lacta-
rista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Vicente da Silva e 
de Maria de Lourdes dos Santos Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: IZAIR 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, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 12/09/1972, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cardoso de Sá e de Maria 
das Graças de Sá.

O pretendente: CÍCERO ANTONIO 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: JORGE LUIZ SILVA 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: AYRTON ROBERTO DA CRUZ PERINETTO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 13/10/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ayrton Roberto Perinetto e de 
Valéria Regina da Cruz Perinetto. A pretendente: NATALIE HOLANDA QUEIROZ, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora educacional, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar 
- SP, no dia 31/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Wilson Holanda Queiroz e de Maria Augusta Holanda Queiroz.

O pretendente: ADRIANO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoerinha - SP, no dia 03/10/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindinalva Maria da Conceição. 
A pretendente: ANA PAULA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 12/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria de Fátima Araujo.

O pretendente: WILLIAM BASSE MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
automotivo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/12/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison Antonio Marques e de Eliete Basse 
Marques. A pretendente: LAYANE SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista comercial, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 18/11/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Marcelo de Oliveira e de 
Claudia Cavalcante Santos. 

O pretendente: ADRIANO MACÊDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
atendimento, nascido em Feira de Santana - BA, no dia 07/05/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abraão Pereira da Silva e de Luzinete 
Ester de Macêdo. A pretendente: FERNANDA CRISTINA FAIOLO SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão fi sioterapêuta, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
26/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Sidnei Faiolo da Silva e de Rosangela Aparecida Julião Faiolo Silva. 

O pretendente: RODRIGO FERNANDO SAKAGAMI, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/02/1984, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Massamitsu Sakagami 
e de Rosana Braçal Sakagami. A pretendente: JENNIFER DONATO CURY BRAGA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
04/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jobi Jorge 
Cury Braga e de Vanessa de OIiveira. 

O pretendente: LUCIANO MAZIERO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/12/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Albino Nunes e de Thereza Bru-
nilda Mazieiro Nunes. A pretendente: DANIELA CLAUDINE BORDIGNON , estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 10/11/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Athaide Bordignon e 
de Maria Aparecida Bordignon. 

O pretendente: EDUARDO HENRIQUE NEVES LAGO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de telecomunicações, nascido em Duque de Caxias (1º Distrito) - RJ, no dia 
05/01/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilton 
de Almeida Neves e de Jandira Neves Lago. A pretendente: ALINE DAMASCENO DE 
PINHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida no Rio de Janeiro - RJ (registrada 
na 12ª Circunscrição Freguesias de Irajá e Jacarepaguá – 1ª Circunscrição), no dia 
27/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Paulo 
Tavares de Pinho e de Joelma Damasceno de Pinho.

O pretendente: FABIO RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão assistente administrativo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 06/09/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Aparecido Ramos e de Sonia Aparecida 
Alves Ramos. A pretendente: ALINE REGINA ALMEIDA RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 19/05/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Ramos e de 
Maria Alice de Almeida Ramos.

O pretendente: ROGERIO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerci-
ário, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 03/06/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Erismar Sales de Oliveira e de Maria 
Aparecida dos Santos Oliveira. A pretendente: DAYANNE MANZANO ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 07/11/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Alves da Silva 
e de Cláudia Cristina Manzano Fernandez Alves.

O pretendente: WLADIMIR FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido neste Subdistrito - SP, no dia 10/02/1962, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anizio Fernandes e de Judith Marçoli Fernandes. A 
pretendente: VANUSA SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, 
nascida em Santa Cruz Cabralia - BA, no dia 10/07/1969, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josafá Moreira da Silva e de Augusta Pereira 
Santos da Silva.

O pretendente: RICARDO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 04/02/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Gonçalves e de Luzia da Silva Gonçalves. A 
pretendente: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida neste Subdistrito - SP, no dia 20/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rosiel Pereira da Silva e de Nelci da Silva Izidro.

O pretendente: ROSIEL PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Canhotinho - PE, no dia 06/02/1961, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moacir Pereira da Silva e de Maria José da Silva. A 
pretendente: NELCI DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida neste 
Subdistrito - SP, no dia 23/12/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Benedito Antonio da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEXANDRE ZECHIN, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 29/11/1968, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Zechin Filho e de Vera Helena Zechin. A convivente: 
CAROLINA LUISA CORREGIO AZAGRA ZECHIN, estado civil divorciada, profi ssão médica 
veterinária, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 11/04/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Azagra Matamala e de 
Suely Corregio Azagra. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, 
será feito de imediato o registro da Conversão de União Estável em Casamento.
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
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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: SERAFINO ONGARO, nacionalidade italiana, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido na Itália, no dia 09/04/1948, residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de de Antonio Ongaro e de Teresa Rosa Ongaro. A pretendente: 
ELENA APARECIDA MARRA, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 28/10/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Gilberto Antonio Marra e de Yvonne Gaglirdo Marra.

O pretendente: SILAS MATEUS BRITO MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão suporte de 
operador de telemarketing, nascido em Manaus (8º ORCPN) - AM, no dia 30/03/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silo Coêlho Medeiros e de Gildete Silva 
de Brito. A pretendente: CAMILA NEVES COSTA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 03/03/1989, residente e 
domiciliada no Jardim Paranaguá, São Paulo - SP, fi lha de Inalda Costa de Araujo.
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


