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“As pessoas não 
sabem o que 
querem, até 
mostrarmos a elas”.
Steve Jobs (1955/2011)
Empresário americano 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,52% Pontos: 
63.837,85 Máxima de +0,66% 
: 63.927 pontos Mínima de 
-1,22% : 62.729 pontos Volu-
me: 7,59 bilhões Variação em 
2016: 47,26% Variação no mês: 
9,37% Dow Jones: -0,22% Pon-
tos: 18.162,35 Nasdaq: -0,09% 
Pontos: 5.241,83 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1387 Venda: R$ 3,1397 
Variação: -0,88% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -1% - Dólar Ptax Com-
pra: R$ 3,1599 Venda: R$ 3,1605 
Variação: -0,61% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,1130 Venda: R$ 
3,2730 Variação: -1,03% - Dólar 
Futuro (novembro) Cotação: R$ 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,26% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.267,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,2% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 128,000 Variação: 
-0,47%.

3,1500 Variação: -0,85% - Euro 
(18h31) Compra: US$ 1,0925 
Venda: US$ 1,0925 Variação: 
-0,45% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4290 Venda: R$ 3,4310 
Variação: -1,21% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3900 Venda: R$ 
3,6230 Variação: -0,74%.

Futuro: +0,53% Pontos: 64.990 
Máxima (pontos): 65.115 Míni-
ma (pontos): 63.835. Global 40 
Cotação: 916,805 centavos de 
dólar Variação: +0,52%.

Ao defender uma nova 
Reforma Política, o 
presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, disse ontem 
(20), que a medida vem para 
“refundar” o sistema eleitoral 
brasileiro e que algumas pro-
postas poderão ser votadas 
neste ano. Enfatizou que a 
mudança é urgente porque, 
com os recursos do fundo 
partidário, não é possível 
fi nanciar as eleições gerais de 
2018. “Ou mudamos o sistema 
ou escrevam aí: daqui a pouco 
vai se precisar de mais di-
nheiro público para fi nanciar 
as eleições. Ninguém está se 
dando conta disso”, alertou.

     

Maia prevê difi culdades 
para fi nanciar campanhas 
sem reforma eleitoral

brasileiro vão fi car insolven-
tes. Essa que é a verdade”, 
insistiu. “Defendo a Reforma 
da Previdência não porque 
eu acho que ela é boa, mas 
acho que ela é necessária”, 
destacou (AE).

Caberá à Câmara formular 
propostas que alterem o sis-
tema eleitoral e o modo de 
fi nanciamento de campanha. 
Também há proposta para a 
criação de uma “lei orgânica 
dos partidos”. Maia disse du-
vidar que o Senado retome o 
fi nanciamento empresarial na 
proposta em discussão naquela 
Casa. Ele pregou a redução dos 
custos de campanhas eleitorais 
e disse que com R$ 1 bilhão 
destinado anualmente ao fundo 
partidário, não é possível ban-
car eleição para presidência da 
República, governo estadual e 
legislativo.

“Se não criarmos um modelo 

que seja mais legítimo e mais 
barato, vamos ter problemas 
daqui a dois anos”, observou. 
A comissão especial na Câmara 
deve ser instalada na próxima 
semana. O presidente do co-
legiado será o peemedebista 
Lúcio Vieira Lima (BA) e o 
relator será o petista Vicente 
Cândido (SP). Maia voltou a 
defender que o governo revele 
à população a herança de de-
sequilíbrio fi scal deixada pelo 
governo anterior e o défi cit 
crescente da Previdência. “Nin-
guém quer reformar para tirar 
direito de ninguém, mas o que 
a gente não pode é mentir para 
a sociedade”, declarou o par-

lamentar, pregando coragem 
para enfrentar os problemas 
previdenciários. 

O deputado citou como 
exemplo os servidores do Rio 
de Janeiro, que pagaram a 
aposentadoria e hoje o fundo 

de previdência do Estado não 
tem recursos para garantir os 
benefícios. “Não é uma questão 
de querer, é uma questão de 
necessidade. O Brasil precisa 
reformar porque, neste mo-
delo, a Previdência e o Estado 

Maia: ‘Defendo a Reforma da Previdência não porque eu acho que ela é boa,

mas acho que ela é necessária’, destacou.

“O cala-boca já morreu”, 
reafi rma Cármen Lúcia

A presidente do STF, Cármen 
Lúcia, disse ontem (20), que o 
“cala-boca já morreu”, referin-
do-se ao direito da imprensa 
de repassar informações aos 
cidadãos. A afi rmação foi feita 
em resposta a uma jornalista 
a respeito das restrições que 
às vezes são impostas sob o 
argumento de necessidade de 
sigilo. Na decisão em que a 
Corte autorizou a publicação 
de biografi as não autorizadas, 
Cármen Lúcia havia citado 
repetidamente o dito popular: 
“Cala-boca já morreu”

Ela disse que, no âmbito do 
STF, a Corte dará cumprimen-
to, como tem feito reiteradas 
vezes, ao exercício de uma 
imprensa livre e “não como 
poder, mas como uma exigência 
constitucional para se garantir 
a liberdade de informar e do ci-
dadão ser informado para exer-
cer livremente a sua cidadania”. 
A ministra afi rmou que “não há 
democracia sem uma imprensa 
livre. Não há democracia sem 
liberdade. Ninguém é livre sem 
acesso às informações”.

“Deixa o povo falar”, disse a mi-
nistra, citando crônica do escritor 
e jornalista Fernando Sabino. A 
presidente do STF fez as afi rma-
ções pouco antes de ministrar 
palestra do fórum da Associação 
Nacional dos Editores de Revistas 
(Aner), na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, na Vila 
Mariana (ABr).

São Paulo -  O ex-presidente 
da Câmara Eduardo Cunha 
contratou o advogado Marlus 
Arns, que atuou no acordo de 
delação premiada de empre-
sários na Operação Lava Jato. 
Ao deixar a sede da Federal na 
capital paranaense ontem (20), 
após visitar o ex-deputado, 
o criminalista Marlus Arns 
afi rmou que delação premiada 
“não foi tema de conversa”.

O escritório de Marlus Arns é 
uma das três bancas que atuam  
na defesa do ex-deputado. 
Marlus Arns vai entrar com 
habeas corpus no TRF4, que 
mantém jurisdição sobre a 
1ª instância da Lava Jato, em 
Curitiba - todos os recursos e 
outras medidas contra atos do 
juiz federal Sérgio Moro são 
submetidos ao TRF4.

Marlus faz a defesa técnica 
de Cláudia Cruz, mulher de 
Eduardo Cunha. A jornalista 
também é representada pelo 
criminalista Pierpaolo Bottini. 
A mulher do peemedebista 
é acusada de lavagem de di-
nheiro. Segundo denúncia do 
Ministério Público, Cláudia 
teria evadido cerca de US$ 1 
milhão por meio de contas se-
cretas no exterior abastecidas 
por seu marido com dinheiro da 

Pacientes com glaucoma
A Anvisa, em resolução publicada 

ontem (20) no Diário Ofi cial da União, 
proibiu a fabricação, distribuição, 
divulgação, comercialização e uso 
em todo o território nacional do me-
dicamento Glucosamina Condroitina 
cápsulas. O medicamento é indicado 
por pacientes com glaucoma. De 
acordo com a resolução, a medida é 
de interesse sanitário, pois a sua fa-
bricação é por empresa desconhecida 
que não consta do cadastro. 

Curitiba - O juiz federal 
Sérgio Moro decidiu manter 
o empreiteiro José Adelmário 
Pinheiro, o Léo Pinheiro, da 
OAS, na carceragem da Polí-
cia Federal em Curitiba, base 
da Operação Lava Jato. Moro 
acolheu pedido dos advogados 
de Léo Pinheiro e alertou para o 
“potencial” e para a “extensão” 
das informações que ele poderá 
revelar em um eventual acordo 
de colaboração premiada.

O empreiteiro está preso 
na PF desde setembro. Na 
carceragem federal estão ou-
tros réus da Lava Jato, como 
o empreiteiro Marcelo Bahia 
Odebrecht, o doleiro Alberto 
Youssef e o ex-ministro Antonio 
Palocci Filho.

Condenado a 16 anos e 
quatro meses de reclusão por 
corrupção ativa, lavagem de 
dinheiro e organização crimi-
nosa no esquema de propinas 
instalado na Petrobras, Léo 
Pinheiro é réu em outra ação 
penal, ao lado do ex-senador 
Gim Argello, por pagamentos 
ilícitos para brecar CPIs que 
investigavam falcatruas na 
estatal petrolífera.

A decisão de Moro contraria 
pedidos da PF e da força-tarefa 
do MPF que se manifestaram 
pela transferência do emprei-

Ex-presidente da OAS,

Léo Pinheiro.

Brasília - O ministro Teori Zavascki, do STF, 
negou ontem (20), o último recurso da defesa 
da ex-presidente Dilma Rousseff pedindo a anu-
lação do impeachment. No despacho, o ministro 
rejeitou a medida liminar, deixando para depois 
a decisão do plenário da Corte, que ainda pode 
debater o mérito do mandado apresentado pela 
defesa da petista.

O documento, protocolado no último dia 30, 
questionava a falta de motivos jurídicos para o 
afastamento da petista. Na peça, o advogado 
de Dilma, José Eduardo Cardozo, pedia que 
até que o recurso seja julgado em defi nitivo, 

fosse concedida uma sentença provisória para 
que Dilma voltasse à Presidência ou que, pelo 
menos, o atual presidente Michel Temer volte 
à condição de interinidade.

Segundo Teori, entre todas as ações ajuizadas 
contra o processo de impeachment pela defesa 
de Dilma, a última foi “a mais atípica e complexa 
de todas”, tanto pela extensão (o documento 
possui quase 500 páginas), quanto pelo conteúdo 
das teses apresentadas, como pelo resultado 
que ela se propõe a obter, com a decretação de 
nulidade de uma decisão tomada pela maioria 
dos senadores (AE).

Após ter indicado no último debate com Hillary 
Clinton que pode não reconhecer a legitimidade 
da eleição presidencial de 8 de novembro, o 
candidato republicano Donald Trump afi rmou 
ontem (20), durante um comício em Ohio, que 
aceitará o resultado do pleito, mas apenas se 
for o vencedor. 

“Prometo aos meus eleitores e a todos os ame-
ricanos que aceitarei totalmente os resultados 
dessa grande e histórica eleição presidencial. 
Se eu vencer”, declarou o magnata, recebendo 
os aplausos da multidão. 

Trump vem denunciando reiteradamente uma 

suposta falta de lisura na votação e um “complô” 
liderado pela imprensa para favorecer a demo-
crata Hillary Clinton. 

No comício de Ohio, o bilionário depois ame-
nizou o tom, mas manteve em aberto a hipótese 
de não reconhecer o resultado das urnas. “Brin-
cadeiras à parte, aceitarei um resultado claro, 
mas me reservarei o direito de um recurso legal 
caso haja um resultado discutível”, salientou. 
Por sua vez, Hillary escreveu no Twitter que é 
“horrível” concorrer contra um candidato que 
“mina os pilares da democracia só porque odeia 
perder” (ANSA).

São Paulo - As vendas de 
imóveis residenciais novos 
em agosto na capital paulista 
chegaram a 1.078 unidades, 
alta de 30,2% ante julho e 
queda de 32,9% em relação a 
agosto de 2015. De janeiro a 
agosto, as vendas totalizaram 
9.100 unidades, um volume 
26,1% abaixo do verifi cado no 
mesmo período do ano passa-
do. Os dados são da pesquisa 
divulgada ontem (20), pelo 
Sindicato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP).

Os lançamentos de imóveis 
residenciais em agosto na ci-
dade de São Paulo atingiram 
1.177 unidades, montante 7,1% 
acima do visto em julho e 39,6% 
inferior ao de agosto de 2015. De 
janeiro a agosto, os lançamentos 
totalizaram 8.007 unidades, 
queda de 37,5% em relação ao 
mesmo intervalo do ano pas-
sado. A velocidade de vendas 

O Secovi aposta em uma 

gradativa recuperação do setor.

Deputado cassado, Eduardo Cunha, deixa o IML, em Curitiba, 

após realizar exame de corpo de delito.
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Vendas de imóveis residenciais novos 
em SP crescem 30,2% em agosto

O estoque de unidades resi-
denciais (na planta, em obras 
e recém entregues) encerrou o 
mês de agosto em 24.411 unida-
des, mostrando estabilidade em 
relação ao mês anterior (24.627 
unidades) e queda de 9,4% ante 
agosto de 2015. 

Na avaliação do economista-
chefe do Secovi-SP, Celso 
Petrucci, o comportamento 
das vendas em agosto não 
correspondeu às expectativas, 
já que ainda veio menor do que 
o de igual mês do ano passado. 
“Passado o período de férias de 
julho, a expectativa era de me-
lhora nas vendas”, comenta.

O presidente da entidade, 
Flavio Amary, no entanto, diz 
que, com uma melhora cons-
tante nas perspectivas eco-
nômicas, após a aprovação da 
PEC 241, continua apostando 
em uma gradativa recuperação 
do setor (AE).

(relação entre a quantidade de 
unidades comercializadas e o 
total disponível) foi de 4,2% em 
agosto, mostrando alta frente 
aos 3,3% de julho. Em agosto 
de 2015, estava em 5,6%.

Eduardo Cunha contrata Marlus Arns, 
advogado de delatores

corrupção na Petrobras.
O advogado costurou os 

acordos de colaboração dos 
empreiteiros Dalton Avancini, 
Eduardo Leite e Paulo Augusto 
Santos, da Camargo Corrêa, e 
do empresário João Bernardi 
Filho, todos investigados na 
Lava Jato.

Ainda no universo da Lava 
Jato, Marlus fez a defesa técnica 

de Ivan Vernon, ex-assessor 
parlamentar do ex-deputado 
Pedro Corrêa (PP-PE), de Valério 
Neves - ligado ao ex-senador Gim 
Argello (PTB-DF) -, e de João 
Cláudio Genu, ex-assessor do 
ex-deputado do PP José Janene 
(morto em 2010), apontado 
como o mentor do esquema de 
cartel e propinas na Petrobras 
(AE).

Por ‘prudência’, Léo 
Pinheiro fi ca na prisão da PF

teiro para o Complexo Médico 
Penal de Pinhais, nos arredores 
de Curitiba, onde está a maioria 
dos réus da Lava Jato. A defesa 
do executivo, a cargo do crimi-
nalista José Luís Oliveira Lima, 
argumentou que Léo Pinheiro 
e a OAS “possuem intenção 
de colaborar com as investi-
gações”. A defesa destacou 
que “o acusado prestará novos 
depoimentos, bem como apre-
sentará novas provas’ e que, por 
isso, ‘seria recomendável a sua 
manutenção na carceragem da 
Superintendência Regional da 
PF no Paraná, inclusive para 
acautelar eventual risco a sua 
integridade física” (AE).

Teori negou mais um pedido de Dilma

Trump aceita resultado, se ganhar
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COLUNA DO HERÓDOTO

Sob o ponto de vista do 

século XIX ser um país 

sem saída para o mar 

era uma catástrofe. Toda 

a  economia trafegava 

pelo mar desde a 

passagem da idade 

média para a moderna.

O Mar Mediterrâneo foi 
um eixo econômico 
importante durante 

os séculos 14 e 15. Só perdeu 
a preponderância comercial 
quando os países ibéricos 
lideraram as navegações no 
Atlântico e o eixo  econômico 
se deslocou  do mar para o 
oceano. Toda a riqueza do pla-
neta circulava pelos oceanos  
e ganhou um  grande impulso 
com os navios movidos por 
máquinas a vapor.

Vapor virou sinônimo de 
navio. 

Por isso as grande potencias 
se estruturavam geo politica-
mente fi ncando bases e colô-
nias nos pontos considerados 
estratégicos para as rotas de 
comércio e desenvolveram 
poderosas esquadras para 
defender seus interesses e 
ameaçar as nações mais frá-
geis. Não era agradável ter 
uma frota nos portos da cida-
de com os canhões de grosso 
calibre dispostos a disparar. 
Calcutá, Hong Kong, Tóquio 
e Rio de Janeiro sabem bem 
o que signifi ca ser ameaçado 
por uma esquadra de navios 
de guerra. Portanto sem saída 
para o mar não tinha saída para 
o crescimento.

O termo mediterrâneo tam-
bém se aplica a um ‘país que 
não tinha acesso ao mar’. Na 
América  do Sul o caso mais 
emblemático é o Paraguai. 
Espremido entre vizinhos que 
tinham acesso ao Atlântico ou 
ao Pacífi co. A ele não sobrava 
outra alternativa para se en-
caixar no fl uxo comercial se 
não utilizar os rios que dão 
acesso  ao Atlântico, porém 
que corriam em territórios de 
outras nações. A geo política 
da época recomentava obter 

uma saída para o mar e para 
isso era necessário preparar 
uma força militar capaz de 
empurrar as fronteiras até a 
praia mais próxima. 

Sob essa doutrina o gover-
no paraguaio, liderado pelo 
Marechal Lopes, estruturou 
um aparato militar capaz de 
impor aos vizinhos a política 
de ‘romper com o mediter-
ranismo do Paraguai’. Houve 
resistência e se seguiu a 
Guerra da Tríplice Aliança. 
Ela só terminou em 1870 com 
o Paraguai arrasado econômica 
e populacionalmente. O impé-
rio  do Brasil também entrou 
em profunda crise econômica 
pelo esforço da guerra e caiu 
diante de um golpe liderado 
pelos militares. 

O que era uma desvantagem 
paraguaia hoje se torna uma 
vantagem competitiva. Está no 
coração do sul do continente 
sul americano, e, ou faz fron-
teira ou está muito próximo 
de todos os seus vizinhos. 
Graças ao atual crescimento 
econômico, que cavalga na 
atração de capitais e investi-
dores, um sistema tributário 
amigável e relativa paz interna 
o Paraguai apresenta níveis de 
crescimento único  na américa 
do Sul. Empresas brasileiras 
mudaram de mala e cuia para 
as terras guarani e exportam 
para ... o Brasil. 

Graças ao desenvolvimento 
rodoviário e aéreo mercadorias 
circulam com rapidez e che-
gam com preços competitivos 
no território dos vizinhos. A 
atual face do Paraguai joga 
por terra o estigma do “uísque 
paraguaio” ou o paraíso das 
muambas, tralhas, pirataria. É 
verdade que isso ainda existe 
na cidades livres das frontei-
ras, mas é preciso conhecer 
o coração do Paraguai, com 
exportação do agro negócio e 
produtos manufaturados. 

O Paraguai destruiu o mito que 
país mediterrâneo está desti-
nado ao subdesenvolvimento .

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

O mito 
mediterrâneo

Brasil volta 
ao ‘top 3’ do 
ranking da 
Fifa

A seleção brasileira voltou a 
aparecer entre as três melhores 
seleções do mundo no ranking 
da Fifa divulgado ontem (20). 
Com as quatro vitórias consecu-
tivas sob o comando do técnico 
Tite, o Brasil passou a Bélgica 
e chegou aos 1.410 pontos no 
cálculo da entidade. Já a Ar-
gentina se mantém na ponta, 
com 1.621 pontos, seguida pela 
Alemanha, com 1.465. 

Os outros sul-americanos que 
aparecem entre os 10 melhores 
do mundo são a Colômbia (5º 
lugar), Chile (6º) e o Uruguai 
(9º). A Itália se manteve na 13ª 
colocação do ranking após os 
jogos das Eliminatórias da Copa 
do Mundo da Rússia. A anfi triã 
do próximo Mundial, aliás, caiu 
15 posições na tabela e está na 
pior colocação de sua história, 
o 53º lugar.

Confi ra a lista das 10 melhores 
seleções do mundo: 1. Argen-
tina; 2. Alemanha; 3. Brasil; 4. 
Bélgica; 5. Colômbia; 6. Chile; 7. 
França; 8. Portugal; 9. Uruguai; 
10. Espanha (ANSA)

Estima-se que há hoje no 
mundo cerca de 21 milhões 
de pessoas vítimas de tráfi co, 
segundo o Parlamento Eu-
ropeu. Além disso, avalia-se 
que o tráfi co de seres huma-
nos - com fi ns de exploração 
sexual, trabalho forçado ou 
outras atividades – movimen-
te cerca 117 bilhões de euros 
por ano.

Segundo a ONU, mais de 2 
milhões de pessoas são vítimas 
de tráfi co humano a cada ano. 
O tráfi co humano ocorre tanto 
no âmbito doméstico dos pa-
íses quanto no internacional.

Cerca de 68% foram sub-
metidas a trabalhos forçados 
e 22% à exploração sexual. 
Os 10% restantes foram ví-
timas de remoção de órgãos, 
servidão doméstica, mendi-
cidade, entre outros abusos. 
As mulheres constituem 95% 
das vítimas de exploração 
sexual, enquanto 70% das 
vítimas de trabalhos forçados 
são homens. Quanto à origem, 
56% são provenientes da Ásia 
e Pacífi co; 18% da África; 9% 
da América do Sul e Caribe; 

As mulheres constituem 95% das vítimas de exploração sexual.

A medida também fez com 
que mais de 230 mil 
motoristas profi ssionais 

mudassem de categoria ou não 
renovassem sua CNH. Os dados 
foram divulgados pelo Instituto 
de Tecnologia para o Trânsito 
Seguro (ITTS), que apresentou 
balanço sobre os seis meses da 
obrigatoriedade do exame.

Nestes seis meses, foram 
testados cerca de 650 mil 
profi ssionais no  país. Apenas 
profi ssionais do Tocantins e de 
Mato Grosso do Sul não estão 
fazendo os exames, resguar-
dados por liminares. A taxa 
de positividade fi cou em torno 
dos 9% para os motoristas 
candidados a emprego em re-
gime de CLT e em 2,5% para os 
motoristas que renovaram suas 
carteiras de habilitação. Neste 
último grupo, o baixo índice 
está diretamente relacionado 
ao fato de que mais de 33% dos 
condutores profi ssionais não 
renovaram suas carteiras ou 
migraram para categorias em 
que o exame não é exigido.

Em apenas seis meses, 33,4% dos motoristas não renovaram as 

carteiras e 11% deles migraram para as categorias A e B.

A partir do dia 1º de novem-
bro, com os novos valores, 
previstos a partir da alteração 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro, infrações gravíssimas, 
cujo valor de multa atual está 
em R$ 191,54, passarão a R$ 
293,47; multas a serem pagas 
por infração grave passarão 
dos atuais R$ 127,69 para R$ 
195,23. As multas cobradas por 
infrações consideradas médias 
aumentarão de R$ 85,13 para 

R$ 130,16. As leves serão re-
ajustadas dos atuais R$ 53,20 
para R$ 88,38.

Também a partir de novembro 
serão reajustados os valores das 
multas aplicadas a motoristas 
suspeitos de dirigir alcoolizados, 
que se recusarem a fazer o teste 
do bafômetro. Nesse caso, a mul-
ta passará de R$ 1.915 para R$ 
2.934,70. O motorista terá ainda 
a habilitação suspensa pelo pra-
zo de 12 meses (ABr).

País tem 49 
produtos com 
certifi cação
de origem

O Brasil tem 49 produtos com 
certifi cação com Indicação de 
Procedência ou Denominação 
de Origem. São itens produzi-
dos em uma região geográfi ca 
específi ca do país, que são cer-
tifi cados pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial 
(Inpi), a pedido de associações, 
sindicatos e cooperativas de 
produtores locais. O dado foi 
divulgado ontem (20) pelo 
IBGE.

É o caso dos vinhos tintos, 
brancos e espumantes produ-
zidos no Vale dos Vinhedos, no 
Rio Grande do Sul, que foram os 
primeiros a receber certifi cação 
com Indicação de Procedência 
no país, em 2002. Isso signifi ca 
que apenas os vinhos produzi-
dos nessa região gaúcha podem 
ostentar o título de vinho do 
Vale dos Vinhedos. O caso mais 
recente de certifi cação foi o 
café verde, torrado e moído da 
Região de Pinhal, em São Paulo, 
em 19 de julho de 2016.

Entre os produtos certifi ca-
dos no país estão o vinho, café, 
carne, cachaça, uva, camarão, 
cajuína, calçados, queijo e 
até serviços de tecnologia de 
informação. Vinte estados 
têm produtos regionais com 
certifi cação. O Rio Grande do 
Sul lidera o ranking com dez 
produtos, seguido por Minas 
Gerais, com oito (ABr).
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O Ministério da Saúde lançou 
ontem (20) uma ação nacional 
de combate à sífi lis. A pro-
posta é mobilizar gestores e 
profi ssionais de saúde sobre a 
importância da detecção e do 
tratamento da doença durante 
o pré-natal. A estratégia prevê, 
entre outros aspectos: o incen-
tivo à realização do pré-natal 
precoce no primeiro trimestre 
da gestação; a ampliação do 
diagnóstico por meio de testes 
rápidos; o tratamento oportuno 
para a gestante e seu parceiro; 
e o incentivo à administração 
de penicilina benzatina.

A pasta apresentou campa-
nha publicitária a ser veiculada 
em mídias sociais chamando 
atenção para ações de preven-
ção à sífi lis. “Nosso objetivo é 
reunir a sociedade no esforço 
de combate à sífi lis. Assim, po-
deremos incentivar a testarem 
principalmente as grávidas para 
evitar a transmissão vertical 

Exame para caminhoneiros reduziu 
em 38% acidentes nas estradas

A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profi ssionais, implantada há apenas seis 
meses, já conseguiu reduzir em mais de 38% o número de acidentes nas estradas federais de todo o país

a um só tempo”. O que se 
pode imaginar, segundo ele, 
é que “haja uma positividade 
escondida de 25%, uma vez 
que todas as etapas anteriores 
à implantação do calendário 
legal do exame, em que fomos 
às ruas buscar conhecer a taxa 
de positividade nos motoristas 
profi ssionais, ela variava entre 
15% e 33%”.

Estudo desenvolvido em pa-
ralelo pela Polícia Rodoviária 
Federal constatou que, de mar-
ço a julho, comparativamente a 
igual período do ano passado, 
o número de acidentes envol-
vendo caminhões nas estradas 
federais do país diminuiu de 18 
mil para 11 mil, o que dá uma 
redução de 38%. “A gente sabe 
que a positividade no país é alta, 
até porque os motoristas não se 
drogam por lazer, mas, sim, para 
cumprir o tempo de jornada 
de trabalho, que é própria de 
regime escravagista. E isso tem 
que acabar”, disse o presidente 
do Instituto de Tecnologia para 
o Trânsito Seguro (ABr).

Para o presidente do ins-
tituto, Márcio Liberbaum, é 
razoável concluir que parte 
signifi cativa desses motoristas 
que evitaram o exame do fi o de 
cabelo seja de usuário regular 
de drogas e que permanece di-
rigindo profi ssionalmente sem a 
carteira de habilitação compatí-
vel, burlando a fi scalização, sem 
o documento renovado. “Em 

apenas seis meses, 33,4% dos 
motoristas não renovaram as 
carteiras e 11% deles migraram 
para as categorias A e B. Mas é 
signifi cativo que 24% simples-
mente não renovaram”.

Liberbaum ressaltou o fato 
de que, “mais de 2,5 milhões 
deles fi cariam sem a renovação 
da carteira, se todos os exames 
já tivessem sido realizados 

Cerca de 21 milhões de pessoas 
são vítimas de tráfi co no mundo

7% da União Europeia e países 
desenvolvidos; 7% do resto da 
Europa e Ásia Central; e 3% do 
Oriente Médio.

O estudo mostrou que, ao lon-
go dos três anos analisados (2010 
a 2012), mais de 70% dos sus-
peitos de tráfi co humano eram 
homens e 69% eram cidadãos 
da UE. No período pesquisado, 
8.805 pessoas foram processadas 
por tráfi co de seres humanos e 

3.855 foram condenadas. Esse 
tipo de crime afeta todas as 
regiões do mundo, segundo o 
estudo Global Report on Traffi -
cking in Persons 2014, realizado 
pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC). Entre 2010 e 2012, 
foram identifi cadas vítimas de 
tráfi co de 152 nacionalidades 
diferentes em 124 países do 
mundo (ABr).

Multas de trânsito fi carão mais 
caras em novembro

Saúde lança ação nacional de 
combate à sífi lis

da doença. Trazemos soluções 
factíveis no compromisso que 
assinamos hoje”, avaliou o 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros. A detecção da sífi lis, de 
acordo com o ministério, é feita 
atualmente no Brasil por meio 
de testes rápidos disponíveis 
no SUS. 

No caso das gestantes, a in-
dicação da realização do teste 
rápido ocorre já na primeira 
consulta do pré-natal – daí a 
importância de conscientizar 

mães e parceiros a iniciar o 
acompanhamento no primei-
ro trimestre da gravidez. No 
Brasil, todos os tipos de sífi lis 
são de notifi cação obrigatória 
há pelo menos cinco anos. Em 
2015, a taxa de detecção foi de 
42,7 casos para cada 100 mil 
habitantes, sendo a maioria 
em homens – 136.835 casos 
(60,1%). No período de 2010 
a junho de 2016, foi registrado 
um total de 227.663 casos de 
sífi lis adquirida (ABr).

Após dias de silêncio, o 
cantor norte-americano Bob 
Dylan fi nalmente reconheceu 
que venceu o prêmio Nobel 
de Literatura deste ano, que 
foi anunciado pela Academia 
sueca, responsável pela premi-
ação. Na página do site ofi cial do 
artista que promove seu novo 
livro, “The Lyrics: 1961 - 2012”, 
obra que reúne mais de 50 anos 
de letras das canções de Dylan, 
foi acrescentado um subtítulo 
em letras garrafais onde se lê 

“vencedor do prêmio Nobel de 
Literatura”.

No entanto, esse discreto e 
indireto reconhecimento por 
parte do cantor não signifi ca que 
ele tenha aceitado o prêmio ou 
que ele vá se pronunciar sobre 
o assunto no futuro. De acordo 
com a Academia sueca, após 
inúmeras tentativas, a entidade 
não conseguiu falar com o músico 
sobre o resultado da premiação e 
acabou desistindo de entrar em 
contato com ele (ANSA).

Bob Dylan reconhece
prêmio Nobel
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Storytelling: a importância 
de dar alma à sua marca

As marcas tem alma? 

Claro que não falo no 

sentido espiritual da 

palavra, mas sim no 

sentido metafórico, de 

essência

É importante delimitar 
uma diferença entre 
essência e história de 

existência. Em muitos casos 
isso pode ser confundido. A 
história percorrida por uma 
marca ao longo dos anos faz 
parte da sua essência, porém 
uma marca nova, recém criada, 
também tem essência, e de cer-
ta forma também tem história. 
Você, como empreendedor, 
refl ita por um momento em 
sua trajetória. Tente entender 
qual o ideal, a visão, a missão, 
os valores que ditaram o per-
curso que você teve até montar 
sua marca. 

Tudo isso é a história da sua 
marca, e consequentemente 
compõe a essência do que ela 
é. Junte isso ao que sua marca 
quer ser, ao que ela conta sobre 
si ao seu cliente. Entender isso 
é importante, principalmente 
quando falamos de termos 
de marketing ou publicidade. 
Existem pessoas que vendem 
produtos, e existem empresas 
que vendem sensações.

Um vendedor te convence 
pelo modo como ele fala. A 
persuasão dele instiga os 
receptores mentais e emocio-
nais que te levam à decisão de 
compra. Já uma empresa não 
consegue fazer isso porque não 
fala diretamente com você. Um 
comercial, uma campanha de 
marketing, uma peça publici-
tária, esses elementos não tem 
o mesmo “fator de convenci-
mento” de um vendedor. Então 
como a marca vende?

Simples, ela tenta simular 
isso. Ela tenta despertar essas 

sensações e emoções através 
de estímulos que falam ao seu 
cliente. Para isso, é tão impor-
tante entender muito bem o 
cliente. Não há como mudar 
de estratégia no meio da con-
versa, como um bom vendedor 
faria. É preciso saber bem com 
quem se está falando e garantir 
que a mensagem seja ouvida. 
O melhor jeito de fazer com 
que essa mensagem chegue 
ao receptor, de forma que ele 
sinta, e não exatamente pense, 
é o que realmente vende uma 
marca. É transmitir a ele as 
impressões que a alma da sua 
marca carregam.

É por isso que técnicas 
como a de storytelling são 
tão efi cientes. Elas mexem 
com o emocional, porém não 
precisam usar de uma história 
fi ccional. A própria trajetória 
da fundação de uma empresa 
já é uma boa história. O segredo 
é alinhá-la com o que precisa 
ser informado. A trajetória 
empreendedora já é inspira-
dora. Alinhando valores com 
a proposta vendida ao consu-
midor, é possível criar um elo 
emocional muito forte que gera 
a empatia com a marca, que 
fará uma campanha ser bem 
sucedida.

As marcas vendem concei-
tos, ideias. Se você trabalhar 
emoções positivas em uma boa 
narração de história, o elo é 
gerado. Todos gostam de uma 
boa história. É por isso que 
propagandas em fi lmes funcio-
nam. O próprio inconsciente 
assimila a história narrada com 
a propaganda mostrada. É por 
isso que é importante conhecer 
a “alma” da sua marca. 

Alinhar seu discurso com 
quem você é ajuda a criar um 
laço com quem você quer al-
cançar. Isso é storytelling.

(*) - É fundador da Case Comunica-
ção (www.casecomunicacao.com).

Thiago Coelho (*)

A - Poder Judiciário 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove debate 
sobre o STF nesta segunda-feira (24), às 14h00, na sede da instituição. 
O objetivo é mostrar como funciona a mais alta instância do poder 
judiciário brasileiro. Presença da presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, do vice-presidente, Dias Toffoli, dos ministros Teori Zavascki e 
Gilmar Mendes, do ex-ministro Francisco Rezek e dos ex-presidentes 
do STF Sepúlveda Pertence, Ayres Britto e Cesar Peluso. O evento será 
dividido em quatro painéis: Princípio da efi ciência do Estado; Processo 
e Constituição; Ativismo judicial: papel do STF; e Direitos e garantias 
fundamentais na jurisprudência. Vagas limitadas e inscrições gratuitas 
pelo (www.aasp.org.br).

B - Luxo e Atenção  
Para os viajantes requintados que buscam por experiências atraentes 
e envolventes, o Cruzeiro de Volta ao Mundo 2017 da Crystal Cruises 
oferece um dos itinerários mais completos da companhia, apresentan-
do seis segmentos para navegar. Cada segmento tem de 10 a 23 dias e 
oferece pelo menos um pernoite cada. As rotas oferecidas destacam as 
diferentes culturas e as maravilhas naturais e históricas, que enriquecem 
a experiência em cada um dos países visitados. Focadas nas metrópoles,  
aldeias e ilhas pouco visitadas da América do Sul e Caribe - foi o primeiro 
World Cruise a visitar a Antártica em 10 anos – o cruzeiro de 94 dias 
parte de Miami, com embarque em 10 de janeiro de 2017. Saiba mais 
em: (https://www.facebook.com/crystalcruises).

C - Universidade com a Empresa 
No próximo dia 29, a Fundação Instituto de Administração (FIA) 
promove o IX ENED - Encontro da Universidade com a Empresa em 
Desenvolvimento, que objetiva aproximar professores, pesquisadores, 
empreendedores e gestores de empresas de pequeno e médio porte. Será 
realizado na Sala da Congregação da FEA/USP, na Cidade Universitária. 
Terá dois painéis nos quais serão abordadas as ferramentas de acesso ao 
mercado externo e os padrões contábeis e de informações gerenciais, 
por exemplo. O evento contará com a participação da Apex Brasil, do 
IPT e de Pequenos e Médios Empresários. As inscrições  são gratuitas 
bastando se inscrever no site: (http://materiais.fi a.com.br/ened-2016).

D - Intercâmbio e Palestras
Para quem deseja estudar na América do Norte, na Austrália ou na 
Europa e não sabe por onde começar seu planejamento de viagem, a 
agência S7 Study preparou um dia especial. Neste sábado (22), a partir 
das 11h00, especialistas que já vivenciaram o intercâmbio nestes destinos 
irão conduzir três palestras para esclarecer questões sobre visto, opções 
de cursos e cidades, cultura local e trabalho. Os encontros acontecem 
na sede da S7 Study (Rua Frei Caneca, 558 – Auditório), às 11h00, às 
14h30min e às 16h30min. As inscrições são limitadas e, para participar, 
basta levar 1kg de alimento não perecível ou R$ 10,00 que serão doados 
à ONG Saúde da Criança. Mais informações pelo tel. 4506 2999.

E - Vouchers e Benefícios
Cerca de 600 mil brasileiros viajam a Portugal por ano, e os motivos não 
são apenas as praias, paisagens, a proximidade linguística ou a gastronomia 

refi nada: o país oferece algumas vantagens ao bolso do turista, que pode 
economizar até  7500 durante a viagem. É o BesTripVouchers, que traz um 
guia especial. Por apenas  44,90 (cerca de R$ 162), o turista e um acom-
panhante têm direito a uma centena de descontos em hotéis, transportes, 
restaurantes e outros serviços e atrações de lazer em Lisboa, Cascais e Sintra. 
O guia garante transporte entre aeroporto e hotel tanto na ida quanto na 
volta. Ainda inclusos um mapa com guia turístico e um aplicativo exclusivo 
para Android e iOS. Confi ra em: (http://www.bestripvouchers.com/pt/).

F - Carrinhos Exclusivos
A Mobil desenvolveu uma promoção especial, em parceria com a Mattel. 
Todos os que realizarem a troca de óleo com alguns dos produtos par-
ticipantes em um dos pontos de venda selecionados, identifi cados com 
o material de comunicação da campanha, ou qualquer loja da rede de 
franquias Zio lube, podem ganhar um dos quatro modelos exclusivos de 
carrinhos Hot Wheels ou até a coleção completa. A ação é válida para 
carros, motos e caminhões, em todo o território nacional até dezembro, 
ou enquanto durarem os estoques. Mais informações em: (www.mobil.
cosan.com/promocaohotweels).

G - Associação de Jornalistas
Buscar as respostas, juntos, jornalistas e cidadãos interessados num jor-
nalismo ético. Essa é uma das linhas de atuação da Associação Profi ssão 
Jornalista, a ser criada em assembleia neste sábado (22), no Auditório 
Prestes Maia da Câmara Municipal, com início às 14h00 e término às 
17h00. A partir do entendimento de que o exercício ético da profi ssão 
pressupõe a preservação da dignidade do jornalista, a associação a ser 
criada buscará parcerias para a realização de seminários, encontros, 
estudos e levantamentos que ampliem a compreensão do que acontece 
no mundo profi ssional dos jornalistas e na sua relação com a população. 
Mais informações tel. 99649-6679 ou (aprojor@gmail.com).

H - Conservação da Fauna 
O Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna, da UFSCar, 
em parceria com a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, recebe 
inscrições para o processo de seleção para o curso de Mestrado Profi s-
sional na área de concentração ‘Conservação da Fauna’. São oferecidas 
10 vagas, distribuídas conforme disponibilidade de cada orientador. O 
processo seletivo é composto por três etapas: análise do currículo, prova 
escrita de Língua Inglesa e, por fi m, prova escrita de conhecimentos 
específi cos. O Programa está organizado em duas linhas: Biologia da 
Conservação e Genética da Conservação e Gestão e Manejo in situ e ex 
situ. Outras informações em: (www.ppgcfau.ufscar.br). 

I - Estágio na Philip Morris
Os interessados em participar do Programa Global de Estágio da Philip 
Morris Brasil, que será aplicado pela primeira vez no País, têm até a 
próxima terça-feira (25), para fazer suas inscrições. O ‘Inkompass’ é 
destinado a estudantes que estejam a dois anos da graduação, tenham 
fl uência em inglês e disponibilidade para trabalhar nas cidades de Barueri, 
Curitiba e Santa Cruz do Sul. Dividido em dois ciclos, com duração total 
de um ano cada, o programa permite o desenvolvimento e o aprendiza-
do de novas habilidades, em um ambiente de negócios desafi ador e de 

grande diversidade cultural. Os interessados devem realizar a inscrição 
no site (https://www.inkompass.global/). 

J - Movimento Maker 
Cada vez mais pessoas comuns se interessam em construir, consertar, 
modifi car e fabricar com as próprias mãos, mobiliários, roupas e obje-
tos com pegada tecnológica. O Lilo Zone (na Rua Harmonia,797) se 
consolida como um dos estúdios mais completos para que os makers 
possam executar suas criações. Além de oferecer workshops e ambiente 
colaborativo, também faz questão de abrir espaço para discussão sobre 
o movimento maker. Por isso, possui uma agenda de bate-papos como 
profi ssionais de diversas áreas da educação, sustentabilidade, mobiliários 
urbanos e wearables, que são os vestíveis ligados à tecnologia. Saiba 
mais em: (www.lilo.zone.com.br).

K - Recuperação Judicial
O 8º Congresso TMA Brasil de Reestruturação e Recuperação de Em-
presas, que acontece na segunda (24) e na terça-feira (25), no Hotel 
Renaissance, recebe o economista Maílson de Nóbrega em sua abertura. 
Ex-ministro da Fazenda entre os anos 1988 e 1990 e um dos economistas 
mais reconhecidos do País, Mailson falará sobre as perspectivas eco-
nômicas e políticas no Brasil para os próximos anos. O evento, que é o 
maior da América Latina neste segmento, reune companhias renomadas 
e especialistas, que abordarão temas críticos junto aos participantes. As 
inscrições para o evento se encerram hoje (21), e podem ser feitas pelo 
site: (http://www.tmabrasil.org/congresso-2016/pt-br).

L - Funcional e Pilates
A Feira Orgânica do Shopping VillaLobos, em parceria com a Track&Field e 
Wings Esportes, apresenta a aula de Funcional e Pilates no domingo (30), 
das 10h00 às 11h00, ministrada pela bailarina e professora de pilates Suzana 
Andersen e a Quality Coach, empresa esportiva que conta com profi ssionais 
especializados com o atendimento personalizado. Entre os benefícios da 
atividade, vale destacar o fortalecimento muscular, o que mais conquista 
o público por deixar o corpo defi nido e tonifi cado por completo, além de 
trabalhar o equilíbrio, força e fl exibilidade. A aula tem capacidade para 50 
alunos e a inscrição deve ser feita pelo site (www.wingsesportes.com.br). 

M -  Informação e Risco
A preocupação com a Segurança da Informação faz parte do cotidiano 
de grandes companhias em todas as partes do mundo. No Brasil não é 
diferente, mas é necessário disseminar o assunto e tornar mais rica a 
sua discussão. É com esse objetivo que acontece na Fecomercio, entre 
os próximos dias 25 e 27, o Congresso Security Leaders – maior evento 
da América Latina na área de Segurança da Informação e Risco. O en-
contro acontece pelo sétimo ano consecutivo em São Paulo e vai reunir 
líderes das áreas de Tecnologia e Segurança da Informação das principais 
instituições públicas e privadas do Brasil. Inscrições gratuitas no link: 
(http://www.congressosecurityleaders.com.br/sao-paulo). 

N - O Melhor Restaurante 
O TripAdvisor®, site de planejamento e reservas de viagens, anunciou 
os vencedores do prêmio Travelers’ Choice Restaurantes 2016. A edição 
celebra 528 restaurantes, incluindo os 25 melhores do mundo e listas 
específi cas para Ásia, Canadá, Europa, Índica, México, América do Sul, 
Pacífi co Sul, Reino Unido e Estados Unidos. O grande vencedor brasi-
leiro foi o Voilà Bistrot, de Paraty. O restaurante de culinária francesa 
também conquistou o primeiro lugar no ranking da América do Sul e o 
oitavo na lista global em 2016. Em segundo lugar o  D.O.M. - São Paulo. 
Entre as churrascarias, a melhor do país foi o Restaurante Libertango, 
de Campos do Jordão. Conheça a relação completa dos premiados em: 
(www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Restaurants).

A - Poder Judiciário 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove debate 

refi nada: o país oferece algumas vantagens ao bolso do turista, que pode
economizar até  7500 durante a viagem. É o BesTripVouchers, que traz um
guia especial Por apenas 44 90 (cerca de R$ 162) o turista e um acom

A atividade econômica apre-
sentou retração em agosto, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (20) pelo Banco Central 
(BC). O Índice de Atividade 
Econômica do BC (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajustado para 
o período) teve queda de 0,91%, 
na comparação com julho. Essa 
foi a maior redução mensal des-
de maio de 2015 (-1,02%).

Na comparação entre agosto 
deste ano e o mesmo mês de 
2015, houve queda de 2,72%, 
de acordo com os dados sem 
ajustes, já que são períodos 
iguais na comparação. Em 12 
meses encerrados em agosto, 
a retração chegou a 5,48% e no 

Foi a maior redução mensal 

desde maio de 2015 (-1,02%).

No período, foram trans-
portados sete milhões 
de passageiros. No acu-

mulado do ano, 65,4 milhões de 
passageiros voaram de janeiro 
a setembro, queda de 6,07%, 
em relação ao mesmo período 
de 2015.

Apesar da retração, o re-
sultado de setembro indica 
uma desaceleração nos níveis 
de queda que o setor vinha 
registrando, segundo assessor 
técnico da Abear, Maurício 
Emboaba. “Isso refl ete mais ou 
menos o que a gente começa a 
ver na economia. Parece que 
estamos parando de ir para 
baixo”, ressaltou durante a 
apresentação dos dados. “Todos 
os números nos levam a apontar 
o seguinte: se a velocidade de 
queda está diminuindo, é sinal 
de que estamos chegando em 
pouso suave”, acrescentou o 
presidente da Abear, Eduardo 
Sanovicz. 

Segundo o executivo, o se-
tor pode ter um desempenho 
menos desfavorável do que o 
previsto para este ano. “Estou 
começando a olhar para 8% e 

Apesar do cenário, as empresas têm conseguido se adaptar às  adversidades.

Ovos férteis de peru 
para os americanos  

Os Estados Unidos abriram 
o mercado para ovos férteis de 
peru brasileiro. O Departamento 
de Agricultura norte-americano 
aceitou o certifi cado veterinário 
do Ministério da Agricultura. Com 
isso, as empresas nacionais interes-
sadas podem iniciar as exportações 
aos EUA. Os ovos férteis serão 
incubados nos Estados Unidos para 
a produção de matrizes.

Segundo a Coordenação de Trân-
sito e Quarentena Animal do Mapa, 
a expectativa do setor privado é 
que, até dezembro próximo, cerca 
de 900 mil unidades sejam vendidas 
aos estados da Carolina do Norte, 
Minnesota e Iowa. “A abertura 
do mercado norte-americano é 
o reconhecimento da excelente 
condição sanitária dos plantéis 
avícolas brasileiros”, diz o chefe 
da Divisão de Trânsito Nacional, 
Rodrigo Padovani (Mapa).
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Caiu em setembro a procura 
por voos domésticos

A demanda por voos domésticos caiu 4,4% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2014, 
segundo balanço divulgado ontem (20) pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear)

não mais 10% de queda. Porque 
eu tinha uma série de indícios 
de que a gente ainda poderia ver 
novos movimentos de redução, 
o que eu não estou mais vendo”, 
calculou. Apesar do cenário 
desfavorável, Emboaba acredi-
ta que as empresas de aviação 
têm conseguido se adaptar 

às adversidades, ajustando a 
oferta de assentos. 

“A indústria tem dado res-
postas adequadas. A taxa de 
aproveitamento dos voos não 
cai. Pelo contrário sobe ligeira-
mente, mesmo em um período 
de difi culdade econômica. Ou 
seja, a indústria consegue 

ajustar a sua capacidade, a sua 
oferta à demanda”, destacou o 
assessor técnico. Em setembro, 
a oferta de assentos foi reduzida 
em 6,3%, e no acumulado do 
ano, de janeiro a setembro, 
as companhias diminuíram 
em 5,6% a disponibilidade de 
viagens (ABr).

Atividade econômica teve 
queda em agosto

ano, a 4,98%. O IBC-Br é uma 
forma de avaliar a evolução da 
atividade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. 

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos. Mas o indicador 
ofi cial sobre o desempenho da 
economia é o Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de todas as 
riquezas produzidas pelo país, 
elaborado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) (ABr).
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Eduardo Cunha - dantes 

um dos atores político 

mais poderosos da 

República -  foi preso 

pela Política Federal, 

por ordem do Juiz 

Sérgio Moro

A prisão, em caráter 
preventivo, tem prazo 
indeterminado, pois a 

Justiça entende que Cunha 
pode não só representa risco 
à instrução do processo e à 
ordem público, bem como tem 
possibilidade de fugir, graças 
a recursos fi nanceiros no ex-
terior e dupla cidadania. No 
campo político, Cunha já havia 
sido derrotado em duas ocasi-
ões: foi afastado da Presidência 
da Câmara por ordem do STF 
e, depois, teve seu mandato 
de deputado cassado pelo 
plenário daquela Casa.

A prisão, por conta de 
tudo que se noticiou, até o 
momento, acerca da trajetó-
ria de Cunha, era esperada, 
sobretudo após sua cassação 
pela Câmara e a perda de sua 
condição de possuidor de foro 
privilegiado. Sem a prerroga-
tiva de foro, o processo, que 
tramitava no STF, foi enviado 
a Curitiba, para o tão temido 
juiz de primeira instância, 
Sérgio Moro. 

Eduardo Cunha foi, por 
assim dizer, fi gura central na 
admissibilidade do processo 
de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, na ocasião em 
que presidia a Câmara. No 
desenrolar frenético das ações 
políticas no país nos últimos 
meses, tínhamos, a um só tem-
po, as investigações da Opera-
ção Lava Jato, o processo de 
afastamento de Dilma, as ma-
nobras protelatórias de Cunha 
e seus aliados para salvar seu 
mandato, Olimpíadas, governo 
interino de Temer, eleições 
municipais, enfi m, um turbi-
lhão de eventos, especialmente 
os da seara política, incapazes 
de se apresentarem de forma 
límpida e previsíveis. 

A narrativa de Dilma e do 
PT, de golpe contra uma “pre-
sidenta eleita”, deu a tônica de 

sua defesa, buscando, a todo 
custo, imprimir o processo 
de impeachment como uma 
vingança pessoal de Cunha 
contra Dilma e o PT, pelo fato 
de que estes não quiseram 
participar de um acordo para 
salvar Cunha de sua cassação. 
Sem recorrer a maniqueísmos 
fáceis, quis o destino, ou, nou-
tra acepção, a fortuna (sorte, 
para Maquiavel), apresentar 
sua faceta mais cruel para 
ambos: perderam o poder, 
a legitimidade, a força junto 
aos seus pares e, por fi m, seus 
mandatos. 

A prisão de Cunha é mais um 
alicerce retirado do discurso 
petista que as investigações 
da Lava Jato são seletivas e só 
miram no PT. 

Não bastasse essa infe-
liz – para Cunha e Dilma 
– coincidência de perderem 
o mandato, há outra que 
assombra mais do que tudo: 
ter um processo criminal nas 
mãos de Sérgio Moro. Cunha 
lutou pelo seu mandato para 
continuar longe de Moro, 
perdeu e foi preso; Lula e mui-
tos outros, também, querem 
salutar distância de Curitiba. 
E o porquê disso? 

Simples: na presença de 
Sérgio Moro, a inteligência e 
astúcia política cedem lugar 
aos fatos e temas afeitos ao 
Direito, às leis – o discurso 
político não se coaduna, neste 
caso, com a lógica jurídica. Tem 
sido amplamente demonstrado 
que as ações levadas a cabo 
por Moro são muito bem cons-
tituídas e que as instâncias 
superiores tendem a confi rmar 
suas conclusões.

Esse enredo político-judicial-
policial está longe de cessar. 
Com essa prisão de Eduardo 
Cunha um primeiro capítulo 
se fecha parcialmente, pois, no 
próximo, haverá, por certo, um 
julgamento. Ademais, a trama 
que ora assistimos é de se la-
mentar, mas de se questionar: 
como chegamos a essa situação 
na vida política nacional?

 
(*) - É sociólogo e professor 

do Centro de Ciências Sociais 
e Aplicadas da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Rodrigo Augusto Prando (*) 

Eduardo Cunha e sua 
prisão preventiva 

“E o plano de trabalho 
será apresentado na 
outra terça [dia 1º de 

novembro]. Aí, serão aprovados 
os temas que serão discutidos. 
Vamos tratar de dois temas 
que vêm do Senado, que são a 
cláusula de barreira e o fi m das 
coligações. 

“Na comissão da Câmara, 
também vamos tratar do siste-
ma eleitoral, do fi nanciamento 
de campanha e da lei orgânica 
dos partidos”, disse Vieira Lima. 
O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, afi rmou que preten-
de levar à votação, no dia 9 de 
novembro, a primeira parte de 
uma reforma política, incluindo 
mudanças nas coligações parti-
dárias e a criação de cláusulas 
de barreira para restringir o 
acesso das legendas a assentos 
no Parlamento.

Os líderes partidários, reu-
nidos com Maia, concordaram 
em fatiar a reforma política. 
“Pretendemos fazer a reforma 

Líderes partidários, reunidos com Maia, concordaram em fatiar 

a reforma política.

Detenção de 
Cunha mostra 
que ninguém 
está acima
da lei

“Não é mais apenas pobre ou 
ladrão de galinha que vai para 
cadeia” — foi o que afi rmou a 
senadora Ana Amélia (PP-RS), 
ao se referir à prisão do ex-
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, e de outros políticos 
e empresários, o que mostra, 
segundo ela, que ninguém mais 
está acima das leis. 

A senadora manifestou apoio 
às dez medidas de combate à 
corrupção que estão em análise 
na Câmara. Ela também elogiou 
a atuação do Ministério Público 
Federal no Paraná, assim como 
do juiz Sérgio Moro, que, se-
gundo disse, trazem esperança 
para o Brasil.

“O juiz Sérgio Moro está 
sendo uma espécie de sopro de 
esperança para a sociedade bra-
sileira, cansada da impunidade, 
da corrupção que tá corroendo 
o recurso que falta para a educa-
ção, que falta para a saúde, que 
falta para a segurança pública, 
que falta para a infraestrutura 
defi ciente que nós temos. A 
corrupção é a pior doença que 
pode grassar numa sociedade”, 
afi rmou (Ag.Senado).

A Comissão de Juristas res-
ponsável por elaborar o ante-
projeto da Lei Geral do Despor-
to terá duas audiências públicas 
interativas nesta segunda-feira 
(24). Cedo, haverá um debate 
sobre os direitos de transmissão 
dos eventos esportivos, com a 
participação de representantes 
de emissoras de TV. Modelos 
de negócios, tendências de 
mercado, competição entre 
os veículos de comunicação, 
desenvolvimento de novas 
mídias e o surgimentos de no-
vos modos de transmissão dos 
eventos serão analisados.

Para a reunião, foram con-
vidados Fernando Tranjan, da 
Rede Globo; Raphael Crescen-
te, da Fox Sports; e Marcos 
Borges, do canal Esporte Inte-
rativo. Também deve participar 
um representante da Abratel. 
À tarde,

os juristas voltam a se reunir. 
Desta vez para discutir ques-
tões ligadas a contratos de tra-
balho de jogadores de futebol e 
de outros esportistas.

Foram chamados o ministro 
do TST, Guilherme Augusto 
Caputo Bastos; o presidente 
da Federação Nacional dos 
Atletas Profi ssionais de Fute-
bol, Felipe Augusto Leite; e a 
representante do Ministério 
Público do Trabalho, Cristiane 
Maria Sbalqueiro Lopes. A 
comissão temporária foi insta-
lada em outubro de 2015 para 
sistematizar a legislação em 
vigor e regulamentar relações 
jurídicas da prática desportiva. 
A audiência será interativa. 
Os cidadãos podem participar 
com perguntas e comentários 
por meio do Portal e-Cidadania 
ou pelo  tel. 0800 612211 (Ag.
Senado).

Relator da comissão de juristas, Wladimyr Vinycius

de Moraes Camargos.

Investigação sobre 
campanha de Dilma 
e Temer em 2014

O Corregedor-Geral da Justiça 
Eleitoral, ministro Herman Ben-
jamin, determinou que uma força 
tarefa seja criada para colaborar na 
avaliação do material relacionado 
à quebra de sigilo bancário de três 
gráfi cas que prestaram serviços à 
chapa de Dilma Rousseff e Michel 
Temer, nas eleições presidenciais de 
2014. A força tarefa será temporária 
e vai contar com órgãos e agentes 
técnicos da PF, Receita e do Coaf, 
para “avaliar as movimentações 
fi nanceiras das empresas periciadas, 
disponibilizadas pelo Banco Cen-
tral”. As empresas periciadas são a 
Focal, a Redeseg e a VTPB.

O despacho informa ainda que 
a Força Tarefa deve trabalhar em 
regime de colaboração e também 
em conjunto com os peritos judiciais 
que foram designados para fazer a 
perícia contábil nas empresas. Na 
semana passada, o ministro Herman 
Benjamin determinou a quebra do 
sigilo bancário das três gráfi cas, 
atendendo a um pedido feito pelo 
Ministério Público Eleitoral.

Segundo o laudo entregue pelos 
peritos, as empresas não apresen-
taram documentos para que com-
provassem, em sua totalidade, que 
foram entregues os produtos e servi-
ços contratados pela chapa. Além do 
sigilo das empresas, a decisão atinge 
também o sigilo bancário de repre-
sentantes das gráfi cas e determinou 
a emissão de um ofício ao Banco 
Central para que as informações 
fossem apresentadas (ABr).

Um dia depois de afi rmarem 
que a Câmara faria nova tentati-
va de votar o projeto que altera a 
Lei de Repatriação, na próxima 
segunda-feira (24), os líderes 
do DEM, Pauderney Avelino 
(AM), e do PSD, Rogério Rosso 
(DF), disseram ontem (20) que 
o tema não voltará mais à pauta. 
“Não se fala mais disso. Quem 
tiver dinheiro fora, quem tiver 
ativos lá fora e que esteja ainda 
em dúvida se deve, ou não, en-
trar no programa, eu digo: entre 
porque não terá prorrogação. 
O prazo se encerra dia 31 de 
outubro com as regras atuais”, 
afi rmou o líder do DEM.

Sem acordo para votar as mu-
danças, fi cam mantidas as re-
gras de repatriação previstas na 
lei atual, com término do prazo 
para adesão ao programa no dia 
31 deste mês. A regularização 
de ativos mantidos no exterior 
e não declarados à Receita 
prevê o pagamento de 15% de 
IR e de 15% de multa em troca 
da anistia do crime de evasão 

Líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM).

Para o líder do PSDB na Câ-
mara, Antonio Imbassahy (BA), 
a prisão do ex-deputado Eduar-
do Cunha já era de certa forma 
esperada, dada a quantidade de 
denúncias e da gravidade dos 
fatos a ele atribuídos. “É mais 
um passo da Operação Lava 
Jato e cabe agora à Justiça, no 
vigor do regime democrático de 
Direito, realizar o julgamento 
fi nal”, declarou. Em 12 de se-
tembro, com apoio integral da 
bancada do PSDB, o plenário 
da Câmara havia aprovado, por 
450 votos a favor e 10 contrá-
rios, a cassação do mandato de 
Cunha por quebra de decoro 
parlamentar.

Entre os argumentos utiliza-
dos pelo juiz Sérgio Moro para 
justifi car o pedido de prisão 
de Cunha, a força-tarefa de 
procuradores da Lava Jato 
afi rmou que a liberdade do ex-
deputado representava risco 
às investigações. Segundo a 
acusação, “há evidências” de 
que existem contas perten-
centes a Cunha no exterior 
que ainda não foram identifi -
cadas, fato que coloca em risco 
as investigações. Além disso, 
os procuradores ressaltaram 
que Cunha tem dupla nacio-

Líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy.
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Câmara dos Deputados 
pretende fazer

‘reforma política fatiada’
Após café da manhã na residência ofi cial da Câmara, com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, o 
peemedebista Lúcio Vieira Lima (BA), indicado para comandar a comissão especial que vai tratar da 
reforma política, disse ontem (20) que o colegiado será instalado na próxima terça-feira (25)

medebista Lúcio Vieira Lima, o 
ambiente político após a prisão 
de Cunha não é de “alegria”. “O 
Cunha é um ex-deputado que 
conviveu conosco. Mas isso não 
atrapalha em nada politicamen-
te. Acho até que temos que dar 
um ritmo maior às votações 
para que demonstre que não 
vai haver uma infl uência na 
questão política. O país tem 
pressa em aprovar as reformas, 
não pode fi car a reboque desse 
fato isolado”, afi rmou.

Pauderney Avelino e o líder 
do PSD, Rogério Rosso (DF), 
também avaliaram que a prisão 
de Cunha não vai atrapalhar as 
votações no Congresso. “Mas o 
ambiente político para votar as 
matérias que temos na Câmara 
não sofrerá qualquer tipo de 
abalo ou interrupção”, afi rmou. 
“Há consciência da Câmara de 
que ou a gente vota as reformas 
agora ou o agravamento da crise 
é sem precedentes”, completou 
Rosso (ABr).

política fatiada, ou seja, algum 
ponto chegou ao consenso. Co-
locamos  logo em votação e não 
vamos esperar por um relatório 
fi nal da comissão, que pode ir 
até maio”, afi rmou Vieira Lima. 
O líder do DEM, Pauderney 
Avelino (AM), sugeriu que os 

deputados centrem a reforma 
política em dois pilares: o siste-
ma eleitoral e o fi nanciamento 
de campanha.

A prisão preventiva do depu-
tado cassado Eduardo Cunha 
continua repercutindo no 
cenário político. Para o pee-

Prisão de Cunha: agora 
cabe à Justiça decisão fi nal

nalidade (brasileira e italiana) 
e pode fugir do país.

Vice-líder do PSDB na Câma-
ra, o deputado Betinho Gomes 
(PE) disse que a prisão que 
questão de justiça. “Esta decisão 
do juiz Sérgio Moro põe por terra 
a narrativa do PT de que havia 
uma perseguição ao partido. A 
justiça não é de direita, nem de 
esquerda. Ela é a justiça, até 

porque investiga membros 
de diversos partidos”, disse 
o tucano. Betinho integrou o 
Conselho de Ética da Câmara, 
que recomendou a cassação de 
Eduardo Cunha. “Esta prisão, 
a partir de denúncias concre-
tas, mostra que estávamos  
certos ao pedir a cassação do 
peemedebista”, acrescentou 
(psdbnacamara).

Mudança na Lei de Repatriação 
não voltará à pauta

de divisas. Uma das mudanças 
analisadas pela Câmara previa 
a repartição da arrecadação da 
multa com os estados.

Rosso observou que a Receita 
divulgou o balanço parcial de 
quem já aderiu ao programa. 
“Está muito claro que a Receita 
entende que a legislação hoje 
colocada atende e talvez uma 
nova poderia ser um risco. A re-

patriação está resolvida”, disse o 
líder do PSD. O último balanço 
divulgado pela Receita mostra 
que, até o momento, haviam 
sido recepcionadas 9.195 de-
clarações de pessoas físicas e 34 
de pessoas jurídicas, totalizando 
R$ 61,3 bilhões de recursos 
regularizados e R$ 18,6 bilhões 
de imposto e multa decorrentes 
da regularização (ABr).

Direitos de transmissão 
e contratos de trabalho



O surgimento da ANEEL, 

assim como de outras 

agências reguladoras 

no Brasil, seguiu uma 

tendência observada em 

outros países e teve certo 

viés de contrapartida ao 

processo de privatização 

ocorrido na década de 90 

A demanda surgiu a partir 
do pressuposto de que a 
transferência da prestação 

de um serviço público federal 
a agentes privados deveria ser 
acompanhada de uma base mais 
sólida e de um maior rigor no 
exercício das funções de regular, 
fi scalizar, mediar e defi nir tarifas, 
com vistas a preservar o interesse 
público e garantir o equilíbrio 
do mercado. Isso porque o for-
necimento de energia elétrica é 
de competência da União, que 
pode executá-lo diretamente 
ou mediante concessão (ou 
permissão). 

Vale lembrar que agências 
reguladoras, como a ANEEL, 
devem atuar com independência 
em relação aos interesses de três 
partes diretamente envolvidas: o 
prestador do serviço, seu público 
consumidor e, fi nalmente, o pró-
prio governo, buscando sempre 
conciliá-los. Passados esses pri-
meiros 20 anos de atividades da 
ANEEL, qualquer balanço que se 
queira produzir sobre os resul-
tados de suas ações no período 
resultará em algo certamente 
influenciado pelas diferentes 
visões de distintos atores que se 
disponham a fazê-lo e, portanto, 
carecerá de unanimidade. De 
todo modo, o saldo é positivo.

A regulação do setor elétrico 
tem mostrado que sua construção 
ocorreu com solidez sufi ciente 
e necessária em suas bases 
conceituais e que a Agência tem 
obtido sucesso na busca pela sua 
evolução, seja no que diz respeito 
ao aprimoramento das regras 
inicialmente fixadas, seja no 
gradual e natural aumento, tanto 
quanto possível, do rigor nas suas 
ações de fi scalização, realizadas 
presencialmente ou à distância, 
privilegiando-se cada vez mais 
os aspectos preventivos (foco no 
futuro) em contraposição aos me-
ramente corretivos ou punitivos 
(foco no que já aconteceu). 

Para isso, basta olharmos a evo-
lução ocorrida no que se refere 
às exigências estabelecidas e aos 
mecanismos de controle voltados 
para a garantia da qualidade do 
produto oferecido e dos serviços 
prestados pelas distribuidoras 
a seus clientes, embora essa 
evolução, ingenuamente, possa 
parecer um aspecto regulatório 
de menor importância frente às 
atuais preocupações do setor. 

Tomada a cadeia de atores en-
volvidos na prestação do serviço 
público de energia elétrica (gera-
ção, transmissão e distribuição), 
as empresas de distribuição de 
energia elétrica estão mais expos-
tas a riscos, sendo que boa parte 
deles deve-se, justamente, ao fato 

de que são as distribuidoras que 
atuam como elo da cadeia com a 
população usuária desse serviço. 
Como alguns exemplos, temos:

1) - Enquanto novos empre-
endimentos de geração e de 
transmissão têm suas “tarifas” 
ou preços acordados nos leilões 
realizados pela ANEEL, as tarifas 
defi nidas para as distribuidoras 
são afetadas por uma previsão 
de mercado que pode não se con-
fi rmar, por força de fatores sobre 
os quais não exercem qualquer 
controle;

2) - Pressiona-se consisten-
temente a parcela dos valores 
cobrados dos consumidores que 
se destina efetivamente às distri-
buidoras (cerca de 16% em 2015) 
sendo o restante repassado ao 
governo sob a forma de tributos, 
aos demais agentes (geradoras e 
transmissoras) e para custeio de 
programas setoriais;

3) - São igualmente as dis-
tribuidoras que arcam com o 
aumento da inadimplência dos 
consumidores, que se amplia em 
contextos econômicos menos fa-
voráveis, fato que não as exime de 
transferir os valores devidos aos 
governos - federal e estaduais - e 
aos demais agentes;

4) - Naturalmente são as dis-
tribuidoras que respondem pela 
qualidade do produto, dos servi-
ços e do atendimento comercial 
prestado aos consumidores, 
sendo exigidas pelo regulador, 
inclusive financeiramente, a 
cumprir os padrões de qualidade 
fi xados pela regulamentação.

Claro que não se trata de jul-
gar inadequada a existência de 
padrões mínimos de qualidade e 
seu paulatino estreitamento, mas, 
apenas, de constatar e destacar 
que as distribuidoras constituem 
o elo mais fortemente afetado. 
Pode haver um conjunto de 
pressões e preocupações mais 
graves que as descritas acima, 
não apenas para as distribuidoras, 
como também para geradoras e 
transmissoras.

De todo modo, esse elenco de 
pressões ou preocupações mais 
contundentes, associado aos 
exemplos citados exige que as 
empresas disponham de uma “re-
gulação interna”, isto é, estrutura 
e recursos voltados para a gestão 
das obrigações e necessidades re-
gulatórias, com vistas a detectar 
e apontar possíveis rupturas a 
serem corrigidas e não repetidas, 
se já ocorridas, ou a serem evita-
das, se previstas a tempo.

A boa notícia é a de que há 
empresas que trabalham, neste 
exato momento, no sentido de 
prover ferramental para esses 
agentes, de modo a que possam 
atuar na condição descrita. Basta 
aguardarmos e teremos, em bre-
ve, boas novas para o cenário.

(*) - É vice-presidente da Divisão
de Utilities da Sonda IT,

maior integradora latino-americana 
de soluções de Tecnologia

da Informação.

(**) - É consultor especialista no 
mercado de Utilities, com mais de 35 

anos de experiência em atuação junto 
às principais empresas do segmento. 

Um olhar sobre os
20 anos de regulação do 
setor elétrico no Brasil

Rivaldo Ferreira (*) e Márcio Pires (**)
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Tecnobank Tecnologia Bancária S.A. - CNPJ/MF 09.016.926/0001-40 - NIRE 35300345681
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de Julho de 2016

Data, Hora e Local: 04/7/16, às 10hrs., na sede. Convocação e Presença: Dispensada, em face da presença da totalidade. Mesa: Wagner 
Dutra de Lima - Presidente e Victor Ricardo Dutra de Lima Secretário. Ordem do Dia: a) aprovar a lavratura da ata na forma de sumário conforme 
faculta o artigo 130 § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, b) exame, discussão e votação das contas da administração e das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/15, sendo que as cópias das demonstrações financeiras foram disponibilizadas 
aos acionistas com 1 mês de antecedência da data marcada para a realização desta AGO, sendo dispensada a publicação das mesmas nos 
termos dos artigos 133, § 5°, e 294, II, da Lei 6.404/76; c) exame, discussão e votação da proposta de destinação do resultado de tal exercício; 
e d) eleição/reeleição dos administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade: a) Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário; 
b) aprovadas as contas, após terem sido prestados os esclarecimentos necessários, e avaliação das Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício encerrado em 31/12/15, anexas a esta ata e que serão levadas a registro perante a Jucesp; c) aprovada a distribuição integral 
dos resultados apurados no referido exercício, já tendo havido o pagamento integral deles a título de antecipação, tudo conforme refletido nas 
demonstrações financeiras aqui aprovadas; d) Considerando a renúncia do Sr. Carlos Alberto Santana, CPF/MF 023.188.329-35, ao cargo de 
Diretor sem Designação Específica, e com objetivo de consolidar o mandato da diretoria, são eleitos para o cargo de Diretores pelo prazo de 3 
anos: (i) Diretor Presidente: Wagner Dutra de Lima, RG nº 17.259.686 e CPF/MF nº 077.844.138-58; e (ii) Diretor sem designação específica: 
Victor Ricardo Dutra de Lima, RG nº 17.259.619 SSP/SP e CPF/MF nº 076.075.038-62. Os Srs. aqui eleitos, Wagner Dutra de Lima e Victor 
Ricardo Dutra de Lima ficam neste ato empossados nos referidos cargos mediante assinatura de termo de posse. Encerramento: Nada mais. 
(Acionistas presentes: Wagner Dutra de Lima , Victor Ricardo Dutra de Lima.). Mesa: Wagner Dutra de Lima-Presidente e Victor Ricardo Dutra 
de Lima-Secretário. Jucesp nº 310.773/16-7 em 14/07/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036415-
40.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, . FAZ SABER a VP JEANS 
MODAS E CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.339.225/0001-32, na pessoa de seu 
representante legal, que ART NOVA BORDADOS E CONFECÇÕES - EIRELI, lhe ajuizou uma Ação 
de Procedimento Comum bem como contra ao Banco Santander (Brasil) S/A., objetivando seja a 
mesma julgada procedente, declarando inexigíveis e nulos os títulos nºs. 013006, 013007, 013008, 
013009, 013010 e 013011, com a sustação definitiva dos protestos efetuados perante o 1º, 5º e 6º 
Tabelião de Protestos de São Paulo, com a condenação das rés ao pagamento de R$ 18.957,20, bem 
como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais Encontrando-se a ré em lugar ignorado, 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 os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei . NADA MAIS. 

VERNIPAPER SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA EPP. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Serviços de Acabamentos Gráficos, sito à
Rua Taquari, nº 1.049. Salão 06, 07 e 08. Moóca. São Paulo/SP.
AUTO POSTO CIDADE JARDIM TIETÊ LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Auto-
motores, sito à Rua Francisco de Toledo, nº 184. Caixa D’Água. Tietê/SP.
GLP FERRARI LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença
de Operação nº 29007473, válida até 19/10/2.020, para Fabricação de Produtos de Trefi-
lados de Metal, exceto Padronizados), sito à Rua Ouro Grosso, nº 1.144. Casa Verde. São
Paulo/SP.

Aeté Participações S.A.
CNPJ/MF n. 06.990.982/0001-92 - NIRE 35.300.316.002

Assembléia Geral Ordinária em 08 de setembro de 2016 (Lei n. 6.404 de 15.12.1976, artigo 131, parágrafo único)
Data e hora: 08/09/2016, às 08 hs; Local: sede social; Convocação e Presença: Totalidade; Mesa: 
Levon Kessadjikian - Presidente; Gilberto Fedi - Secretário; Publicações: (1) O relatório da administra-
ção e as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2015 devidamente publicado. (2) Os demais 
avisos aos acionistas, requeridos pelo artigo 133 da Lei n. 6404/1976, consideram-se satisfeitos tendo 
por base o dispositivo contido no mesmo diploma legal, parágrafo 4º. do artigo citado. Ordem do Dia: 
(a) Aprovar o relatório da administração e demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2015 e publicado no Diário Oficial Empresarial; (b) Fixar a remuneração global da diretoria 
para o exercício de 2016 e (c) Ratificar a discrepância verificada entre o montante da remuneração 
estabelecida e a efetivamente paga para o exercício e (d) Consolidar o estatuto social. Deliberações 
Tomadas: Os senhores acionistas decidiram por unanimidade e sem quaisquer restrições (a) Aprovar 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2015 publicada no Diário Oficial Empresarial; (b) Fixar a remuneração global da presidência e 
diretoria para o exercício de 2016 em R$ 1.000.000,00, (c) Ratificar a discrepância verificada entre o 
montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo. e (d) Consolidar o 
estatuto social. Estatuto Social Consolidado Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - 
Artigo 1º: A sociedade tem a denominação social de Aeté Participações S.A., regendo-se pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade tem sede na 
Cidade de São Paulo - SP, na Avenida Doutor Francisco Mesquita, nº. 1.575, sala 02, Vila Prudente, 
podendo abrir, manter e encerrar filiais, escritórios, agências ou representações em qualquer outra 
localidade do país ou do exterior, por deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A sociedade terá por objeto: 
(i) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista; (ii) a participação 
de associações ou “joint ventures”; (iii) a administração de bens próprios; e (iv) a locação de máquinas 
e equipamentos. Artigo 4º: A sociedade tem duração por prazo indeterminado, extinguindo-se a qualquer 
tempo, observadas as formalidades legais, por decisão de acionistas que representem, pelo menos, 75% 
do capital votante. Capítulo II - Do Capital Social, Das Ações e do Direito de Preferência - Artigo 5º: 
O Capital Social é de R$ 198.234.000,00, dividido em 12.611.313 de ações ordinárias nominativas, todas 
sem valor nominal, divididas em 3 classes diferenciadas, denominadas classes ‘A’, ‘B’ e ‘C’. Parágrafo 
primeiro: As ações ordinárias possuem assegurado o direito de voto nas Assembléias Gerais, atribuindo-
-se a cada uma, um voto nas deliberações. Parágrafo segundo: Terá garantido direito de conversibilidade 
das ações em ações preferenciais sem direito de voto, na forma do artigo 16 da Lei nº. 6.404/76 (Lei das 
S/A), parágrafo único, desde que asseguradas as seguintes vantagens: a) Prioridade no recebimento de 
um dividendo mínimo e cumulativo de 8% sobre o valor do capital social; e b) Prioridade no recebimento 
do capital em caso de liquidação da sociedade. Parágrafo terceiro: Fica determinado que cada classe 
de ação tenha garantido o direito de eleger um membro do Conselho de Administração ou da Diretoria, 
se não houver Conselho de Administração. Artigo 6º: As ações serão indivisíveis perante a sociedade 
e serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos, assinados por 02 Diretores, ou por um Diretor e 
um procurador expressamente autorizado para este fim. Artigo 7º: Nos aumentos de capital será res-
peitado o direito proporcional de preferência dos acionistas à sua subscrição, no prazo legal, salvo 
renúncia expressa da parte. Havendo sobra, os demais acionistas terão preferência para a sua subscri-
ção nas respectivas proporções, salvo renúncia expressa. Parágrafo primeiro: Os aumentos de capital 
da sociedade deverão ser efetuados de acordo com o cronograma de investimentos elaborado pelos 
acionistas e aprovado em Assembléia Geral. Parágrafo segundo: Nos aumentos de capital com emis-
são de novas ações deliberada pela Assembléia Geral, o preço de subscrição de novas ações deverá 
ser fixado com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme o balanço apurado e auditado 
no final do exercício que anteceder o exercício em que o aumento de capital é proposto. Parágrafo 
terceiro: Nos aumentos de capital será respeitado o direito proporcional de preferência dos acionistas 
à sua subscrição, no prazo legal, salvo renúncia expressa da parte. Artigo 8º: Caso algum acionista 
pretenda, a qualquer título, dispor de suas ações ou de parte delas sob qualquer forma, inclusive por 
venda, cessão, conferência ao capital, instituição de fideicomisso, transferência ou qualquer outra forma 
de alienação, os acionistas remanescentes terão direito à preferência na sua aquisição, na proporção 
do número de ações que possuírem na ocasião. Os direitos daqueles que não desejarem adquirir as 
ações a que têm direitos, serão distribuídos sobre os acionistas remanescentes, interessados em adquiri-
-las, respeitando a proporcionalidade das participações. Parágrafo primeiro: O exercício do direito de 
preferência regulado no caput deste artigo deverá ser exercido da seguinte forma: a) O acionista que 
desejar vender, ceder, transferir ou de qualquer forma dispor de parte ou da totalidade de suas ações (o 
“Ofertante”) e/ou receber uma proposta de terceiros, deverá, obrigatoriamente, observar o exercício do 
direito de preferência ao oferecer, primeiro, as ações que desejar vender (doravante denominadas “Ações”) 
aos demais Acionistas, mediante notificação por escrito, observadas as suas respectivas proporções no 
total das ações do capital social (excluídas as Ações do acionista que deseja dispor), especificando, se 
for o caso, o nome do proponente, o prazo, as condições de pagamento, a quantidade de Ações oferta-
das, bem como, todos os demais elementos necessários para a apreciação da oferta. b) O acionista que 
receber a oferta (o “Ofertado”) terá 20 dias, contados da data do recebimento da mesma, para manifes-
tar por escrito, se deseja ou não, adquirir as Ações ofertadas nos termos do item (a) anterior. c) Se a 
resposta for positiva, Ofertante e Ofertado deverão concluir o negócio no prazo de 20 dias. d) Caso os 
Ofertados respondam negativamente ou deixem de responder no prazo determinado no item (b) acima, 
o Ofertante que manifestou interesse em vender, ceder ou transferir as Ações estará livre para ofertá-las, 
por preço e condições idênticas àquelas oferecidas às Partes, a terceiros estranhos à sociedade. e) A 
transferência das Ações deverá ser concluída no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do término 
do prazo estipulado no item (b) acima. f) Cumpridos os termos previstos no item (e) acima, não será 
permitido aos acionistas remanescentes vetar a adesão do adquirente. g) Após o prazo de 30 dias 
referido no item (e), se não concluída a transferência das Ações ofertadas, o acionista proponente, se 
ainda desejar dispor das Ações ofertadas, deverá renovar o procedimento estabelecido neste artigo. 
Parágrafo segundo: O direito de preferência para aquisição de ações, conforme descrito neste artigo 
será mencionado no certificado de ações. Parágrafo terceiro: Caso exista previsão diversa para a 
presente regra de cessão e transferência de ações, bem como, referente ao direito de preferência dos 
acionistas, em Acordo de Acionistas vigente e devidamente arquivado na seda da companhia, na forma 
do artigo 118 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), tal previsão deverá ser necessariamente observada em 
prol de qualquer outra, ainda que constante deste Estatuto Social, desde que em consonância com a 
legislação em vigor. Capítulo III - Da Assembléia Geral - Artigo 9ª: A Assembléia Geral reunir-se-á, 
ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social para os propósitos do 
artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, e extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem, 
mediante convocação da Diretoria. Parágrafo único: A Assembléia Geral será dirigida por um membro 
da Diretoria, eleito pelos acionistas presentes no início da realização de cada Assembléia, o qual desig-
nará um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos. Artigo 10: Nas Assembléias Gerais, os procuradores 
dos acionistas deverão ser acionistas, administradores da sociedade ou advogados, e deverão ter sido 
constituídos há pelo menos 01 ano. Artigo 11: Os acionistas representados por procuradores deverão 
apresentar os respectivos instrumentos revestidos de todas as formalidades legais, podendo a adminis-
tração e os acionistas verificarem a autenticidade das procurações outorgadas. Artigo 12: Será sempre 
lavrada ata da Assembléia Geral realizada, a qual deverá ser arquivada na Junta Comercial. Artigo 13: 
As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria de votos, se maior “quorum” não for exigido 
pela Lei ou pelo Estatuto, e por maioria definida na forma abaixo prescrita: Parágrafo primeiro: No 
mínimo 75% (do capital social votante da sociedade, nas seguintes matérias denominadas “especiais”: 
a) Resgate ou aquisição das próprias ações pela companhia ou pelas Controladas ou Relevantes e a 
declaração de pagamento de dividendos em ações ou outros títulos ou valores mobiliários da sociedade, 
de qualquer Controlada ou Relevante; a.1) “Relevante” significa, para os fins deste instrumento, uma 
sociedade na qual a companhia participe com, pelo menos, 10% de seu capital ou uma sociedade em 
que a companhia, em razão da participação na mesma, esteja obrigada a avaliar seu investimento pelo 
valor de patrimônio líquido, como determinado pela legislação fiscal ou societária; a.2) “Controlada” 
significa, para os fins do presente instrumento, qualquer empresa de que a sociedade detenha ou venha 
a deter o controle acionário; b) Quaisquer negócios ou contratos celebrados entre os acionistas e a 
própria sociedade ou qualquer Controlada, superiores a R$ 500.000,00, incluindo, sem limitação, uso 
ou exploração, sob qualquer pretexto e a qualquer título, por qualquer pessoa, inclusive os acionistas, 
de quaisquer equipamentos, instalações, bens ou outros ativos operacionais da sociedade ou das 
Controladas; c) Política de distribuição de lucros e dividendos e sucessivas alterações da sociedade ou 
das Controladas, observado o disposto na Cláusula 26 abaixo; d) Fixação de remuneração e participações 
de administradores nos lucros da sociedade, das Controladas ou Relevantes; e) Aumento de capital por 
subscrição de ações, criação de novas classes de ações, mudanças das características das ações 
existentes ou reduções do capital da sociedade ou de qualquer Controlada ou Relevante; f) Emissão de 
debêntures, conversíveis ou não em ações, bônus de subscrição, partes beneficiárias e opções para 
compra de ações, pela sociedade ou por qualquer Controlada ou Relevante; g) Transformação da socie-
dade ou qualquer Controlada em outro tipo de sociedade; h) Cisão, fusão da sociedade ou qualquer 
Controlada, ou sua incorporação, total ou parcial, em outra, ou ainda, a incorporação, total ou parcial, 
de outra sociedade, em que figure como sucessora de obrigações assim como, assumindo integralmente 
todos os direitos e bens que lhe pertencem, sem solução de continuidade em suas operações; i) Parti-
cipação da sociedade ou qualquer Controlada em outra ou em grupos de sociedade ou consórcios, como 
definido na Lei nº. 6.404/76, ou ainda, em qualquer outro tipo de associação; j) Requerimento ou sus-
pensão de autofalência, insolvência, recuperação extrajudicial ou judicial ou a extinção, liquidação ou 
dissolução da sociedade ou de qualquer Controlada ou Relevante; l) Alterações do Estatuto Social, ou 
documento societário de efeito similar da sociedade ou de qualquer Controlada ou Relevante, salvo em 
caso de exigência legal; m) Alteração ou determinação do número, bem como a eleição dos administra-
dores da sociedade; n) Alienação ou aquisição de participações em outras empresas registradas no ativo 

permanente da sociedade; o) Constituição de ônus reais ou pessoais, inclusive fianças para garantir 
obrigações de terceiros; p) Alienação a qualquer título, inclusive com conferência ao capital de outras 
empresas, bens do ativo permanente, cujo valor exceda a R$ 500.000,00; q) Constituição de garantias 
de qualquer natureza por obrigações próprias da sociedade, excedentes a R$ 2.000.000,00; r) Constituir 
dívida, contrair empréstimos ou operações para obter crédito, bem como, pagar antecipadamente ou 
fazer novação de dívidas no montante total agregado superior a R$ 2.000.000,00. Parágrafo segundo: 
No mínimo 65% do capital votante da sociedade nas seguintes matérias denominadas “especiais”: a) 
Escolha do auditor independente; b) Constituição de ônus reais por obrigações próprias da sociedade; 
c) Constituição de garantias de qualquer natureza por obrigações próprias da sociedade, superior a R$ 
500.000,00 até o montante de R$ 2.000.000,00; d) Constituir dívida, contrair empréstimos ou operações 
para obter crédito, bem como, pagar antecipadamente ou fazer novação de dívidas no montante total 
agregado de principal igual ou superior a R$ 500.000,00 até o montante de R$ 2.000.000,00; e) Esta-
belecer políticas fiscais e contábeis e aprovar balanços e demonstrações financeiras anuais ou semes-
trais; f) Aprovação do plano anual de investimento no ativo fixo da sociedade e de investimentos extra-
ordinários sob o mesmo item da sociedade; g) Aprovar a emissão pública de notas promissórias no 
Brasil ou no exterior. Parágrafo terceiro: As matérias atinentes à realização das Assembléias Geral 
Ordinária e Extraordinária serão pautadas pelos artigos 132 e seguintes da Seção II, Capítulo XI da Lei 
nº. 6.404/76, ou legislação específica e superveniente. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 14: A 
companhia será administrada por uma Diretoria composta de 03 membros, pessoas naturais, acionistas 
da sociedade ou não, residentes no país, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de até 03 anos, 
facultada a sua reeleição. Parágrafo primeiro: Caberá a cada uma das classes de ação a eleição de 
um Diretor. Parágrafo segundo: No caso de impedimento temporário, os Diretores se substituirão 
reciprocamente. Em caso de vacância, os acionistas detentores da classe de ação que elegeu o respec-
tivo diretor, no prazo de até 30 dias, nomearão seu substituto, que exercerá o mandato pelo prazo que 
caberia ao substituído. Artigo 15: A representação da sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passi-
vamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem 
como, autarquias, sociedades de economia mista ou paraestatais competem a quaisquer 02 Diretores 
conjuntamente. Parágrafo único: Nos limites de suas atribuições e poderes, é facultado aos Diretores 
constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos e operações 
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser de prazo 
indeterminado. Artigo 16: Compete a Diretoria, além das demais atribuições legais: a) fixar a orientação 
geral dos negócios sociais; b) eleger dentre os seus membros o Presidente e Secretário das Assembléias 
Gerais; c) eleger e destituir o Conselho das Controladas, se houverem, bem como, auditar a qualquer 
momento os livros das sociedades Controladas, requerer informações com relação a contratos celebra-
dos ou a celebrar, bem como, quaisquer outras providências que se tornarem necessárias. Caso um 
Diretor deseje individualmente uma auditoria em item específico, deverá arcar com os custos de serviço 
contratado; d) convocar, ordinária ou extraordinariamente, as Assembléias Gerais da sociedade; (e) 
manifestar-se sobre relatórios e contas da administração das sociedades Controladas; f) distribuir, 
dentro dos limites estabelecidos anualmente pela Assembléia Geral, a remuneração dos membros da 
administração da sociedade, quando globalmente determinada pelos acionistas; g) manifestar-se sobre 
as propostas apresentadas por qualquer acionista à Assembléia Geral; h) manifestar-se sobre qualquer 
ato ou contrato apresentado pela Diretoria da sociedade e de suas Controladas; i) autorizar a represen-
tação da sociedade por um de seus Diretores ou procurador, nos termos deste Estatuto; j) deliberar sobre 
quaisquer outros assuntos, mencionados ou não no presente Estatuto Social, por solicitação dos acio-
nistas. Artigo 17: Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse 
no Livro de Atas da Diretoria, no prazo de 30 dias a contar de sua nomeação. Artigo 18: A Diretoria 
reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos, uma vez por ano, sendo presididas pelo Diretor 
que for escolhido na ocasião. Parágrafo único: Além de tratar dos atos relevantes de gestão, a Diretoria 
reunir-se-á para deliberar, precipuamente, sobre os seguintes assuntos: a) elaboração de regras básicas 
necessárias à organização e operacionalização da sociedade; b) manter o controle geral dos resultados 
de todas as decisões da Assembléia Geral dos Acionistas; c) preparar relatórios e demais documentos 
que se fizerem necessários para apresentação à Assembléia Geral de Acionistas. Artigo 19: A aprova-
ção de matérias ocorrerá por maioria simples, desde que cumpridas as determinações desse Estatuto. 
Artigo 20: Das deliberações da Diretoria, lavrar-se-á ata no livro próprio e nos atos que envolvam ter-
ceiros, ocorrerá o arquivamento na Junta Comercial. Artigo 21: O ato que caracterizar o desvio de poder 
implicará em destituição do cargo, por decisão em Assembléia Geral, alcançando a rescisão do liame 
contratual e reparação dos eventuais prejuízos, perdas e danos. Artigo 22: A remuneração dos Diretores 
será fixada em Assembléia Geral, em montante global, e será composta de honorários e de uma parti-
cipação anualmente deliberada pelos acionistas em Assembléia Geral, calculada sobre o lucro apurado. 
Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 23: A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 
(três) membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei. Parágrafo 
primeiro: O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas, observa-
das as prescrições legais, solicitem sua instalação. Parágrafo segundo: A Assembléia Geral perante a 
qual foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal deverá eleger seus componentes e fixar sua remune-
ração. Artigo 24: Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, nos seus impedimentos ou faltas, 
ou no caso de vaga no respectivo cargo, pelo suplente na ordem decrescente de idade. Parágrafo único: 
O mandato do membro do Conselho Fiscal terminará na Assembléia Geral Ordinária que se seguir à 
sua instalação. Capítulo VI - Do Exercício Social, Dos Lucros e Dos Dividendos - Artigo 25: O 
exercício social coincidirá com o ano civil e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que 
será levantado o balanço geral e demonstrativos dos resultados do exercício, observadas as disposições 
legais vigentes. Artigo 26: Após as deduções legais e participações previstas em lei, a Assembléia Geral 
decidirá sobre a distribuição dos lucros. Dos lucros líquidos serão destinadas quotas para constituição 
da reserva legal e a importância para a formação de reserva de contingência. O saldo que resultar poderá 
ser partilhado, no todo ou em parte, como dividendo, aos acionistas ou ser transferido para o exercício 
seguinte tudo em conformidade com o que decidir a Assembléia Geral pelos votos favoráveis de acio-
nistas representando a maioria do capital com direito a voto. Fica estipulado um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% sobre o lucro líquido da companhia em cada exercício social. A Assembléia Geral, 
por outro lado, mediante o consentimento de todos os acionistas presentes, poderá decidir pela distri-
buição de um dividendo inferior a 25% ou mesmo pela retenção de todo o Lucro. Parágrafo primeiro: 
A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços semestrais, ou a qualquer tempo, para efeito 
de apuração de lucros, eventual distribuição de dividendos ou constituição de reservas na forma da lei, 
cabendo aos acionistas determinar a destinação dos resultados. Parágrafo segundo: Por deliberação 
da Diretoria, a companhia poderá pagar ou creditar aos seus acionistas, de forma individualizada, juros 
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados 
à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP ou de outra que venha a substituí-la, 
observadas as disposições legais. Parágrafo terceiro: A critério da Diretoria, os juros de que trata o 
parágrafo segundo, poderão ser pagos mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente 
ou anualmente, com base nos lucros existentes apurados em balanço a ser levantado para essa finalidade 
na ocasião. Capítulo VII - Da Liquidação e das Disposições Gerais - Artigo 27: A sociedade se dis-
solverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de decisão dos acionistas em 
Assembléia Geral, especialmente convocada para tal fim, e respeitando o quorum estabelecido no Artigo 
13 acima. Parágrafo único: Compete à Assembléia Geral estabelecer a forma de liquidação, bem como, 
eleger o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Artigo 28: Os casos omissos neste Estatuto serão 
decididos pelas disposições legais aplicáveis e deliberações da Assembléia Geral. Artigo 29: A compa-
nhia observará todos os Acordos de Acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, 
cabendo à administração abster-se de registrar as transferências de ações contrárias aos seus respec-
tivos termos e cabendo ao Presidente da Assembléia Geral ou da Diretoria, abster-se de computar os 
votos proferidos com infração dos mencionados Acordos de Acionistas. Capítulo VIII - Da Arbitragem 
e do Foro - Artigo 30: Toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Estatuto que não possa ser 
acordada pelos acionistas de forma consensual, deverá ser resolvida através de arbitragem a ser con-
duzida por árbitros que componham o quadro e na forma regulamentada pela Câmara de Arbitragem da 
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, obrigando-se os acionistas, administradores e a sociedade 
por esta forma de solução independentemente de qualquer outra, por mais específica e privilegiada que 
seja, obrigando-se pela assinatura do compromisso arbitral na forma que vier a constar do regulamento 
da Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Por fim, fica eleito o Foro 
Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para a execução da decisão arbitral, se porven-
tura houver necessidade, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Artigo 
31: Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, que não puderem ser solucionadas pela 
arbitragem, fica desde já eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Leitura e lavratura da Ata: dada a palavra 
aos presentes para debates, e, como ninguém quis fazer uso da mesma, foi encerrada a sessão para a 
lavratura desta ata, que, foi lida e por todos e achada conforme, aprovada e assinada. (i) Sr. Levon 
Kessadjikian, Presidente da mesa; (ii) Sr. Gilberto Fedi, Secretário; Acionistas: (1) Feditália Participações 
Ltda., Sr. Gilberto Fedi, (2) Kess Participações Ltda., Sr. Levon Kessadjikian, (3) RDR Participações Ltda., 
Sr. Roberto Gallo, cujas assinaturas constam da lista de presença em anexo. São Paulo, 08/09/2016. 
Levon Kessadjikian - Presidente; Gilberto Fedi - Secretário. Acionistas: Kess Participações Ltda. 
- Levon Kessadjikian - sócio; Feditália Participações Ltda. - Gilberto Fedi - sócio; RDR Participações 
Ltda. - Roberto Gallo - sócio. Controle Interno – Assinaturas: Narciso Fabri - Diretoria Financeira; 
Vagner Campos - Gerência Financeira; Almir Nicolau - Contador - Controladoria - CRC/SP n. 
1SP159416/08; Eduardo Lins - Advogado - OAB/SP n. 122.319. Jucesp nº 443.458/16-6 em 14/10/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OSVALDO FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001 18 - NIRE 35.300063341 - Ata da Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 12 de Setembro de 2016 - Aos doze dias do mês de setembro de 2016, às 10:00 (dez) horas, em sua sede 
social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP 06465-100, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os 
acionistas da Osvaldo Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social 
da empresa, convocados por carta, configurando-se a Assembleia perfeitamente regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, 
que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir o 
senhor Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas 
representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) Proposta de modificação do artigo 8º dos Estatutos Sociais, dando-lhe nova redação; 
(b) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; (c) Destinação do Resultado do Exercício;(d) Eleição da Diretoria, bem como a fixação de 
seus honorários; e, (e)- Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os docu-
mentos de que trata o artigo 131, da Lei nº 6:404, de 15/12/1976, com as alterações posteriores. Barueri, 31 de agosto de 2016. Patrícia 
Beltran Fernandes - Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente submeteu aos acionistas 
a proposta de modificação do artigo 8º dos Estatutos Sociais, dando-lhe nova redação. Após a apreciação da proposta verificou-se a sua 
aprovação, por votação unânime, em razão do que o artigo 8º dos Estatutos Sociais passa a vigorar com o seguinte teor: Capitulo III - Da 
Administração - “Artigo 8º - A sociedade será administrada por 1 (uma) diretoria composta por 6 (seis) diretores, assim designados: Di-
retor Presidente; Diretor Vice Presidente; Diretor Financeiro; Diretor Técnico Industrial; e, 2 (dois) Diretores Adjuntos, sempre acionistas e 
residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º - Cada diretor, antes 
de entrar no exercício de suas funções, caucionará 100 ações da sociedade, próprias ou de terceiros, como garantia de sua gestão. Essa 
caução não será levantada senão o depois de haver o diretor deixado o cargo após aprovação das últimas contas por ele apresentadas. 
Parágrafo 2º - A investidura dos diretores far-se-á mediante o termo lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado pelo res-
pectivo diretor. Os diretores reeleitos serão empossados pela Assembleia ·Geral que os reeleger, dispensadas quaisquer formalidades. 
Parágrafo 3º - Os honorários dos diretores serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger ou reeleger”. Prosseguindo, a Sra. Presiden-
te apresentou à deliberação dos acionistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações 
Financeiras pertinentes, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, informando ainda que os referidos documentos 
foram publicados simultaneamente no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios, da Capital de São 
Paulo, edição de 30 de agosto de 2016. Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados 
à unanimidade, sem restrições. Dando sequência, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos com base nos lucros 
líquidos apurados no exercício findo em 31/12/2015, computando-se parte da conta “reserva de lucros”, de exercícios anteriores, subme-
tendo a proposta à discussão e votação, verificando-se que a mesma foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proce-
der o pagamento da quantia de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, 
iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, vencida a primeira em 1º/04/2016, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, 
vencendo-se a última em 1º/03/2017. Continuando, a Sra. Presidente informou aos presentes que se deveria eleger os membros da Dire-
toria para o mandato estatutário de 3 (três) anos, ou seja, para os exercícios de 2016, 2017 e 2018. Procedida a escolha e apurados os 
votos verificou-se que foram reeleitos por unanimidade para compor a diretoria os seguintes: Diretor Presidente: Patrícia Bêltran Fernan-
des, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 15.676.012-5-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. 
sob nº 282.042.568-25, residente e domiciliada na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 110, Apartamento 52, bloco “e”, Vila Leopoldina, CEP 
05305-001, na Capital de São Paulo; Diretor Vice-Presidente: Nelson Fernandes, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de 
identidade RG. nº 2.871.660-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 101.014.038-87, residente e domiciliado na Rua Vitorino de Carvalho, nº 
131, Alto de Pinheiros, CEP 05447-140, na Capital de São Paulo; Diretor Financeiro: Flávio Tadeu Barbosa, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.926. 326-1 - SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 118.464.278-86 residen-
te e domiciliado na Alameda das Violetas nº 262, Morada das Flores, CEP 06519-490 no Município de Santana do Parnaíba, Estado de 
São Paulo; Diretor Técnico Industrial: Carlos Francisco Fernandes Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG nº 12.748.249-0-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 177.977.008-18, residente e domiciliado na Alameda dos 
Cravos, nº 41, Aldeia da Serra, CEP, 06519-500, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; Diretor Adjunto: Coraci 
Gallo Barbosa, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 5.233.651-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 
118.870.598-90, residente e domiciliada na Alameda dos Manacás, nº 298, Morada das Flores, CEP. 06519-480, Município de Santana do 
Paranaíba Estado de São Paulo e, por fim, Diretor Adjunto: Odila de Camargo Fernandes, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédu-
la de identidade RG nº 5.873.702-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 667.864.288-00, residente e domiciliada na Rua Desembargador 
do Vale, nº 1.055, apartamento 83, Vila Pompéia, CEP, 05010-040, na Capital de São Paulo, estendendo-se o mandato até 30 de abril de 
2019.Em seguida a Assembleia deliberou que os diretores da sociedade terão seus honorários globais, no montante de R$4.320.000,00 
(quatro milhões e trezentos e vinte mil reais), na forma a que alude o artigo 152, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976) a serem distribuídos entre 
si, de comum acordo, no curso do triênio que compõe o seu mandato. Foram referendados todos os atos praticados pela diretoria no seu 
extinto mandato. Outrossim, os diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer a atividade mercantil. Os diretores reeleitos já estão devidamente empossados e possuem domicilio retro identificado. 
Encerrando-se os assuntos a serem tratados, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi 
assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos estar conforme o original. a) Patricia Beltran Fernandes - Presidente; 
Nelson Fernandes - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes; Nelson Fernandes; Odila de Camargo Fernancles; Ivone Beltran 
Fernandes; lvani Regina Camargo Fernandes; Sioni Camargo Fernandes; Sueli Camargo Fernandes Fonseca; Carlos Francisco Fernandes 
Júnior; Wagner Vaner Salvatico; Coraci Gallo Barbosa; Maurício Beltran Fernandes; Ronaldo Beltran Fernandes. Declaremos esta conforme 
o original. Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos da Lei nº 8.906/94 
artigo 1º: Prof. Franco Moreno Corrêa - Advogado - OAB/SP nº 30.191. JUCESP nº 429.645/16-8 em 30/09/2016.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROC. nº 0022643-57.2011.8.26.0004. 
A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do Estado de São Paulo, Dra. Lúcia 
Helena Bocchi Faibicher, na forma da lei, etc. FAZ SABER a Aldo Norman Valdebenito Baeza, CPF. 
872.975.828-91, que C. Módulo Coop. de Trabalho de Professores e Aux. de Adm. Escolar no 
processo 0022643572011, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.280,45 
(Set/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não 
pago. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando 
ciente, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de que na hipótese 
de não oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, (art. 702 do CPC). 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP.,05.09.2016 

Protisa Indústria de Produtos Alimentícios S/A.
CNPJ : 77.187.029/0001-59

Relatório da Diretoria - Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31/12/15 e 2014.

Ativo     31.12.2015     31.12.2014
Circulante 2.513.147,86 2.487.917,16
Disponível 10.298,17 10.298,17
Caixa e Bancos 10.250,55 10.250,55
Titluos e Valores Mobiliarios 47,62 47,62
Outros Créditos 2.502.849,69 2.477.618,99
Impostos à Recuperar 539.850,26 539.850,26
Adiantamento para
 Fornecedores/Funcionários 1.313.696,67 1.313.696,67
Outros Créditos 649.302,76 624.072,06
Ativo não Circulante
Ativo Realizável à Longo Prazo 501,07 501,07
Créditos e Valores 501,07 501,07
Depósitos para Investimentos 501,07 501,07
Permanente 14.248.846,11 14.282.665,29
Investimentos 10.817.443,12 10.851.262,30
Participação Outras
 Empresas-Método de Custo 10.817.443,12 10.851.262,30
Imobilizado 3.423.377,88 3.423.377,88
Bens em Operação-Custo 6.674.868,61 6.674.868,61
Depreciações Acumuladas (3.251.490,73) (3.251.490,73)
Intangivel 8.025,11 8.025,11
Marcas e Patentes 28.637,03 28.637,03
Depreciações Acumuladas (20.611,92) (20.611,92)
Total do Ativo 16.762.495,04 16.771.083,52

Passivo     31.12.2015     31.12.2014
Circulante 1.192.877,16 898.993,30
Obrigações Sociais e Fiscais 284.971,60 284.971,60
Obrigações Diversas 907.905,56 614.021,70
Passivo não Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo 308.978,47 314.733,64
Pis/Cofins Parcelamento 308.978,47 314.733,64
Patrimônio Líquido 15.260.639,41 15.557.356,58
Capital Social 12.013.938,45 12.013.938,45
Reservas de Capital 766.637,00 766.637,00
Reserva de Incentivos Fiscais 766.637,00 766.637,00
Reservas de Lucros 459.999,18 459.999,18
Reserva Legal 459.999,18 459.999,18
Lucros (Prejuízos) Acumulados 2.020.064,78 2.316.781,95
Prejuízos Acumulados 2.316.781,95 2.505.232,80
Resultado do Exercício (296.717,17) (188.450,85)
Total do Passivo 16.762.495,04 16.771.083,52

Demonstração do Resultado      31.12.2015     31.12.2014
Despesas Operacionais (296.717,17) (188.450,85)
Despesas Gerais e Administrativas (270.787,85) (219.638,53)
Despesas com Impostos e Taxas (24.394,40) (27.192,19)
Despesas com Receitas Financeiras (1.534,92) 58.379,87
Resultado Operacional (296.717,17) (188.450,85)
Resultado não Operacionais
Resultado Antes do IR e CSLL (296.717,17) (188.450,85)
Resultado do Exercicio (296.717,17) (188.450,85)

Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.S.as, cumprimento disposições estatutária as Demonstração Financeiras relativas ao exercicio social 
encerrado em 31/12/15. Colocamo-nos outrossim, á disposição, para quaisquer outras informações ou esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas: Contexto Operacional - A Sociedade tem por ativi-
dadetivo principal, a indústria e comércio de alimentos, serviço de preparo, 
tratamento e beneficiamento de matéria prima para a indústria de alimen-
tos, comercializando no mercado interno e externo. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras - As demonstrações financeiras da empresa 
foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, condizente com a legislação fiscal e societária. Principais Práti-
cas Contábeis - a) Disponível-São valores representados por liquidez ime-

diata em moeda corrente e depósitos bancários à vista. b) Investimentos- 
Os investimentos em Participações Societárias estão demonstrados pelo 
custo, e atualizados monetariamente até 31/12/95. c) Imobilizado - Está 
demonstrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetaria-
mente até 31/12/95. d) Direitos e Obrigações - Os direitos e obrigações 
são representados ao valor de custo ou de realização, acrescidos quando 
aplicável, dos respectivos encargos e variações auferidos/incorridos até as 
datas de encerramento dos exercícios. As contingências e questionamentos 
fiscais são registrados quando sua realização for provável e aceita pelos 
consultores jurídicos externos da empresa, mediante cálculos e provisões 
de valores por eles determinados. e) Apuração do resultado - As receitas e 
despesas foram reconhecidas na demonstração de resultado observando 
o regime de competência dos exercícios. Estoques - Os valores na conta 
estoques 0 em 2015 e 0 em 2014) estão demonstrados ao custo médio 
das compras. Patrimonio Líquido - O Capital Social em 31/12/15, é de R$ 
12.013.938,45 divididos em 1.160.767 ações ordinárias nominativas, com 
valor nominal de R$ 10,35 cada uma.
 Aroldo de Lara Cardoso  Luis Carlos de Araujo
 Diretor Presidente  CRC/SP.260610/0-0

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

6

SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2016

CRONOGRAMA DO e-SOCIAL PARA EMPRESAS DO SIMPLES
O e-Social para empresas do Simples Nacional será diferenciado, quais 
os itens obrigatórios para essas empresas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA SEM RETIRADA DE PRÓ-LABORE EM UMA EMPRESA PODE 
SER FUNCIONÁRIA EM OUTRA EMPRESA?

Perante a legislação trabalhista não existe impedimento em o 
sócio de uma empresa ser empregado em outra empresa que não 
seja aquela que ele é sócio.

FALTAS ABONADAS PARA O ESTAGIÁRIO
Faltas de estagiários não são abonadas, conforme a lei de estágio, 
mesmo que estas forem justificadas com atestados, como calcular as 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECUSA EM ALMOÇAR NA EMPRESA
Empresa fornece refeição própria, entretanto possui um funcionário 
que se recusa a comer a refeição oferecida pela empresa, ficando 
sem comer nada durante o horário de trabalho, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI DEMITIDO SEM JUSTA COM AVISO PRÉVIO INDE-
NIZADO, QUANDO COMEÇA A CONTAR O AVISO?

Conforme prescreve o art. 20 da IN/MTE 15 de 2010, o aviso prévio, 
independentemente de ser indenizado ou trabalhado, o prazo de 
trinta dias conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação, 
que deverá ser formalizada por escrito.

REVERTER O CARGO DE CONFIANÇA
Empresa pode retirar o cargo de confiança de um colaborador 
(gerente), que esteja enquadrado no art. 62 inciso II da CLT e deixar 
de pagar o adicional de 40% e voltar à marcação de ponto, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Especial
Fotos: Divulgação

Elton Alisson/Agência FAPESP

Esse aumento no deslocamento ativo na cidade levaria a uma 
diminuição de 4,9% na emissão de material particulado fi no 
na atmosfera pelos veículos automotores e, consequen-

temente, a uma queda de 7% no número de casos de doenças 
cardiovasculares e de 5% no de diabetes tipo 2. As estimativas 
são de um estudo internacional realizado por pesquisadores da 
Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, China e Índia, com a par-
ticipação de Thiago Hérick de Sá, pesquisador do Departamento 
de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, que realizou 
doutorado com Bolsa da Fapesp.

Os resultados do estudo foram publicados em uma série espe-
cial da revista Lancet sobre planejamento urbano, transporte e 
saúde, lançada durante a Assembleia Geral da ONU, no fi nal de 
setembro em Nova York, nos Estados Unidos. “O objetivo da série 
foi quantifi car os impactos da adoção de um modelo de cidade 
mais compacta e de um sistema de transporte mais sustentável 
sobre a saúde da população de cidades de diferentes regiões do 
mundo”, disse Sá.

Os pesquisadores fi zeram uma série de estimativas para ava-
liar os impactos que mudanças no uso da terra e no sistema de 
transporte trariam para a saúde de populações que vivem em 
cidades, como a diminuição de mortes e lesões causadas por 
acidentes de trânsito e da incidência de doenças cardiovasculares 
e respiratórias, além de diabetes tipo 2.

Com base nessas estimativas, eles desenvolveram um modelo 
de cidade compacta, em que que a densidade e a diversidade 
do uso da terra foram aumentadas em 30% e a distância média 
dos trajetos foi reduzida também em 30%, com o objetivo de 
estimular a substituição do uso de automóveis pelo transporte 
público, bicicleta e caminhada nos deslocamentos na cidade. Além 
disso, os pesquisadores também substituíram no modelo 10% do 
transporte por veículos automotivos na cidade por deslocamento 
ativo (caminhada ou bicicleta).

O modelo foi aplicado nas cidades de Melbourne, Londres, Bos-
ton, São Paulo, Copenhagen e Délhi, a fi m de projetar os efeitos 
dessas intervenções no uso da terra, no planejamento urbano 
e no padrão de transporte sobre a saúde da população dessas 
cidades, que apresentam diferentes níveis de desenvolvimento 
socioeconômico e de motorização.

Os resultados das projeções indicaram que a implantação do 

Implementação de um modelo de cidade compacta em São Paulo levaria a uma 
queda de 7% no número de casos de doenças cardiovasculares

e de 5% no de diabetes tipo 2.

Estudo estima 
impactos do 
planejamento 
urbano na saúde
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Planejamento urbano tem relação direta com a saúde da 
população. A implantação em São Paulo de um modelo 
de cidade compacta – onde as distâncias entre os locais 
de moradia, trabalho, comércio e serviços fossem mais 
curtas e as áreas urbanas tivessem maior densidade 
populacional e uso mais diversifi cado – poderia resultar 
em um aumento de 24,1% na atividade física pelos 
paulistanos relacionada ao transporte, como caminhada 
e ciclismo

modelo resultou em um aumento da atividade física relacionada 
com o transporte ativo – como caminhada e o ciclismo – em todas 
as cidades. Os maiores aumentos foram observados em cidades 
mais motorizadas, como Melbourne (72,1%) e Boston (55,7%), 
onde os níveis de transporte ativo são baixos. Nas cidades de 
Londres (39,1%), Copenhagen (28,9%), Délhi (18,5%) e São 
Paulo (24,1%) – onde os níveis de transporte ativo são maiores 
– o aumento da atividade física relacionada ao transporte foi 
menor, apontaram os pesquisadores.

“A atividade física relacionada ao transporte em São Paulo é 
maior porque a cidade está em desenvolvimento, o nível de mo-
torização ainda é um pouco menor em comparação com aquelas 
cidades e há muitas pessoas que se deslocam ativamente não 
porque querem, mas porque precisam”, explicou Sá. “Isso ate-
nua o impacto que um sistema de mobilidade sustentável teria 
na cidade em comparação com as mais motorizadas. Mas, ainda 
assim, traz muitos ganhos para a saúde da população pela dimi-
nuição da poluição do ar pelos automóveis, aumento nos níveis 
de atividade física e redução do número de mortes e lesões no 
trânsito, desde que existam estruturas dedicadas à caminhada e 
às bicicletas, como boas calçadas e ciclovias”, ponderou.

O modelo resultou em ganhos de saúde para a população de 
todas as cidades, com maior efeito na redução das taxas de do-
enças cardiovasculares. Em Melbourne, o modelo levou a uma 
redução estimada de 19% nos casos de doenças cardiovascula-
res e de 14% nos de diabetes tipo 2. Em Londres, causou uma 
diminuição de 13% na incidência de doenças cardiovasculares e 
de 7% na de diabetes tipo 2. Em Boston, as reduções foram de 
15% e 11%, respectivamente. 

Em São Paulo a queda foi de 7% no número de casos de do-
enças cardiovasculares e de 5% na ocorrência de diabetes tipo 
2 – índices semelhantes aos de Copenhagen. Além disso, todas 
as cidades obtiveram redução da poluição do ar pelas emissões 
de partículas fi nas pelos veículos automotivos. Embora a dimi-
nuição das emissões tenha sido maior em cidades mais moto-
rizadas, como Melbourne (-12,4%), Boston (-11,8%), Londres 
(-10,1%) e Copenhagen (-10,9%), São Paulo (-4,9%) e Délhi 
(-3,2%) também registraram queda em menor grau, indicaram 
os pesquisadores.

“Grosso modo, as conclusões do estudo sobre as outras cidades 
também valem para São Paulo”, avaliou Sá. “Se tivéssemos uma 

cidade mais adensada, onde as 
pessoas morassem mais próxi-
mas uma das outras, com um 
uso de solo mais diversifi cado e 
um sistema de mobilidade mais 
sustentável, isso resultaria em 
grandes ganhos para a saúde 
da população”, estimou.

Em outro estudo recente, os 
pesquisadores avaliaram se os 
riscos da exposição à poluição 
do ar poderiam anular os bene-
fícios à saúde proporcionados 
pela atividade física durante 
deslocamentos ativos nas ci-
dades. Para isso, eles compa-
raram os riscos da poluição do 
ar à saúde com os benefícios 
relacionados à atividade física 
durante deslocamentos ativos 

usando uma ampla gama de possíveis concentrações de poluição 
do ar e de duração das viagens, a fi m de estimar em que momento 
os prejuízos à saúde causados pela exposição à poluição do ar 
poderiam superar os benefícios.

Os resultados do estudo, publicado na revista Preventive Me-
dicine, indicaram que os benefícios de caminhar e pedalar para 
se deslocar superam os malefícios da exposição à poluição do ar 
na maioria das cidades no mundo, mesmo com muitas horas de 
deslocamento e em níveis elevados de poluição. A exceção fi ca por 
conta de poucas cidades onde os níveis de poluição são extremos, 
apontou o estudo. “Constatamos que, em 98% das cidades no mun-
do, os benefícios à saúde proporcionados pela caminhada ou por 
andar de bicicleta só começam a ser superados pelos malefícios da 
exposição à poluição do ar depois de muitas horas”, afi rmou Sá. 

Em cidades como São Paulo, onde a concentração média de 
material particulado com 2,5 microns de diâmetro na atmosfera 
é de 22 microgramas por metro cúbico (ug/m3), esse ponto de 
infl exão só seria atingido após sete horas de pedalada ou 16 
horas de caminhada por dia, apontaram os pesquisadores. “Es-
ses percursos só poderiam ser feitos hipoteticamente por uma 
quantidade muito pequena de pessoas, como entregadores de 
postagens e encomendas”, avaliou Sá.
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Verifi cação, qualifi cação, 
certifi cação: Qual destas 

ferramentas de teste
é a mais adequada?

À medida que as 

redes crescem e 

se transformam, 

o desempenho do 

cabeamento torna-

se crítico no que diz 

respeito à qualidade do 

serviço entregue

Os administradores e 
usuários estão constan-
temente demandando 

novas tecnologias, serviços e 
melhor performance, o que, 
inevitavelmente, requer infra-
estrutura de rede avançada, 
confi ável e segura.

Neste cenário, as ferramen-
tas de teste de cabeamento 
tornaram-se essenciais para 
que instaladores, emprei-
teiros e técnicos garantam 
a qualidade e evitem falhas 
na infraestrutura da rede. 
Essencialmente existem três 
maneiras para se testar uma 
instalação de cabeamento: 
verificação, qualificação e 
certificação. Mas é preciso 
analisar cada tipo de teste para 
que o usuário certifi que-se qual 
ferramenta melhor atende às 
suas necessidades.

O cabeamento 

está conectorizado 

corretamente?

Os testes de verificação 
respondem a esta pergunta. 
Para o cabeamento de cobre, 
essas ferramentas de baixo 
custo e simples de utilizar 
realizam funções de continui-
dade básicas, como pinagem 
e geração de tons. A pinagem 
dirá que cada par está co-
nectado aos pinos certos em 
plugues (machos) e soquetes 
(fêmeas) com bons contatos 
nas terminações, enquanto 
que a geração de tons é usada 
para auxiliar na identifi cação 
de um cabo específi co em um 
grupo ou em uma extremidade 
remota.

Alguns testadores de verifi -
cação incluem um recurso de 
refl ectometria no domínio do 
tempo (Time Domain Refl ec-
tometer, TDR) para ajudar a 
determinar a distância até a 
extremidade de um cabo ou 
um local de problema. Esse 
tipo de ferramenta também 
é capaz de detectar se um 
switch está conectado ao cabo 
sob teste.

No caso da fi bra, um locali-
zador visual de falhas (Visual 
Fault Locator, VFL) pode ser-
vir como ferramenta de identi-
fi cação, à medida que verifi ca a 
continuidade das conexões de 
fi bra para ajudar a encontrar 
interrupções, conectores e 
fusões com problemas. Além 
disso, o localizador visual de 
falhas verifi ca a polaridade e 
a orientação apropriadas das 
fi bras em caixas de passagem, 
cassetes e DIOs.

Embora a verifi cação seja 
ideal para o troubleshooting 
e realmente a primeira linha 
de defesa na descoberta de 
problemas de cabeamento, a 
maioria dos testes de cabo exi-
ge mais do que uma simples ve-
rifi cação. Como consequência, 
raramente é o único método 
utilizado, a menos que esteja 
testando aplicações apenas de 
voz POTS (serviço telefônico 
convencional) rodando sobre 
cabos de voz simples como os 
de Categoria 3.

Sozinhos, os testes de ve-
rifi cação não averiguarão a 
capacidade do cabeamento 
para comportar aplicações 

específi cas. E certamente não 
resultarão na capacidade de 
garantir as normas de confor-
midade necessárias para uma 
garantia de fabricante.

O cabeamento pode 

suportar a aplicação 

desejada?

Os testadores de qualifi ca-
ção incluem a funcionalidade 
de verificação, porém são 
mais sofi sticados, capazes de 
qualifi car a largura de banda 
do cabeamento. A qualifi ca-
ção fornece as informações 
necessárias para determinar 
se o cabeamento sob teste 
suportará a sinalização para 
aplicações específi cas.

Combinados com o recurso 
de verifi cação, os testadores 
de qualifi cação também são 
excelentes ferramentas na so-
lução de problemas. São ideais 
para pequenas adições, movi-
mentos e alterações ou para 
a confi guração de uma rede 
temporária que precisa estar 
qualifi cada a uma tecnologia 
de rede específi ca. Também 
podem ajudar a decidir se 
uma planta de cabeamento 
existente precisa ser atualiza-
da para comportar uma nova 
aplicação.

Mas como os testes de verifi -
cação, a qualifi cação não reali-
za a certifi cação exigida pelos 
fabricantes de cabeamento ou 
pelas Normas atuais.

O cabeamento cumpre as 

normas do setor?

Os testadores de certifi cação 
são a única resposta para esta 
pergunta. Usados por instala-
dores/fornecedores e gerentes 
de unidades empresariais para 
assegurar que o novo cabea-
mento satisfaça plenamente 
aos requisitos das normas 
de cabeamento como a nova 
TIA-568.3-D, uma ISO 11801 
ou a nossa ABNT NBR 14565, 
a certifi cação é a mais rigorosa 
de todos os testes de cabo. É 
exigida pelos fabricantes de 
cabeamento para receber uma 
garantia.

A certifi cação inclui todos 
os testes que entram na veri-
fi cação e na qualifi cação, mas 
também realizam várias medi-
ções por meio de faixas de fre-
quência defi nidas previamente 
e compara os resultados deta-
lhados aos padrões defi nidos 
pela TIA, ISO ou demais órgãos 
reguladores como a ABNT. Os 
resultados determinam apro-
vação ou reprovação de acordo 
com a norma e indicam se uma 
ligação está em conformidade 
com uma categoria ou classe 
específi ca de cabo, como a 
categoria 6A ou EA. Isso, por 
sua vez, diz qual aplicação esse 
link é capaz de suportar.

A escolha é importante

Embora a decisão de utilizar 
testes de verifi cação, qualifi ca-
ção ou certifi cação de cabea-
mento, em última análise, se 
trate do que o cliente necessita, 
os testadores de certifi cação 
que atendem as normas do 
setor são os únicos capazes 
de oferecer o suporte e a se-
gurança fi nanceira necessária. 
Qualquer outra escolha põe 
a responsabilidade única de 
garantia sobre você. E com um 
custo médio do link de pelo me-
nos R$200 para uma instalação 
comercial, qualquer valor em 
risco é muito signifi cativo.

(*) É Especialista de Produtos da 
Fluke Networks Brasil, líder mundial 

no fornecimento de soluções de teste 
de rede e monitoramento.

Richard Landim (*)

TI
  

News@
Santa Clara e Lucy anunciam parceria 

@A agência SANTA CLARA anunciou uma parceria com a LUCY, uma 
plataforma que conecta e monetiza a relação entre infl uenciadores 

e marcas gerando oportunidades em real time nas redes sociais. Para a 
agência, a parceria é estratégica e ataca em dois pontos fundamentais: 
primeiro, atende a seus clientes, que hoje estão interessados nos 
infl uenciadores. E segundo, fortalece o SANTA CLARA PME, projeto 
recém-lançado que é focado em clientes com verbas de marketing 
mais restritas, entre R$ 1 e 2 milhões de reais anuais, e que se apoia 
em novas ferramentas digitais para disponibilizar a inteligência de uma 
grande agência para anunciantes que de outra forma não teriam acesso 
a este serviço. A LUCY é o primeiro marketplace de infl uência nas redes 
sociais, uma plataforma de endorse marketing que usa do cotidiano e da 
inspiração de infl uenciadores estratégicos, como celebridades, artistas, 
esportistas e outros formadores de opinião, para engajar consumidores 
através de narrativas mais autênticas nas redes sociais (www.santaclara.
sc) ou (http://www.getlucy.co/). 

Instagram disponibiliza Stories na página 
Explore

@O Instagram Stories, lançado em agosto, é uma nova ferra-
menta para compartilhar os momentos do dia a dia e que mais 

de 100 milhões de pessoas usam diariamente. Hoje, o Instagram 
anuncia que está tornando ainda mais fácil encontrar ótimas 
Histórias da comunidade ao disponibilizar o Instagram Stories 
na página Explore. No topo da página Explore, será possível 
encontrar uma nova seção com histórias sugeridas que destacam 
algumas das histórias mais engraçadas, criativas e interessantes 
das mais de 500 milhões de contas que fazem parte da comuni-
dade do Instagram mundialmente. Assim como as demais seções 
da aba Explore, as histórias sugeridas serão personalizadas de 
acordo com os interesses de cada um. Veja mais informações sobre 
esse anúncio no blog do Instagram: (http://blog.instagram.com/
post/151983992047/161018-stories-explore)

Joe Kim (*)

E nós não só levamos uma tecnologia muito avançada co-
nosco quase para todos os lugares aonde vamos, como ela 
é parte do funcionamento interno de muitas construções 

graças à Internet das coisas (IoT, Internet of Things) que fornece 
segurança predial, sistemas de energia e até mesmo o cafezinho 
do escritório para redes empresariais. Além disso, temos aquela 
coisinha chamada nuvem que nos permite armazenar, comparti-
lhar e recuperar todos os arquivos concebíveis de qualquer tipo, 
a qualquer hora e de qualquer lugar, como nunca antes.

Ah, a conveniência da tecnologia moderna é uma maravilha.

Isso lhe parece familiar? Para aqueles que responderam "sim", 
principalmente se você tende a misturar o uso da tecnologia 
pessoal e dos negócios, respondam a isso: você já parou para 
pensar nas pessoas responsáveis pela operação e manutenção 
da sua tecnologia em um dia qualquer?

Se você está escondendo os olhos de vergonha agora, não está 
sozinho. 

A tecnologia se tornou tão entrelaçada a nossas vidas, tanto 
no trabalho como fora dele, que tudo isso é perfeitamente natu-
ral para nós, sequer pensamos mais nela. Como consequência, 
muitas vezes deixamos de pensar nos supervisores de tudo, os 
profi ssionais respeitáveis que trabalham nos bastidores para que 
possamos acessar nossos e-mails do trabalho em dispositivos 
pessoais, nos conectemos a nossos projetos importantes enquanto 
trabalhamos de casa e acessemos nossos aplicativos da nuvem 
favoritos no trabalho: os profi ssionais de TI. 

Uma simples pesquisa na internet resulta em milhares de 
artigos que citam como a tecnologia está inovando e transfor-
mando todos os setores, mas e quanto a como a tecnologia está 
inovando o setor de tecnologia? Especifi camente, como toda 
essa tecnologia inovadora está afetando os profi ssionais de TI 
que são responsáveis por garantir que tudo funcione. A verdade 
é que, da mesma forma que a revolução digital facilitou nossas 
vidas de tantas formas, ela também tornou muito mais complexo 
o trabalho dos profi ssionais de TI.

De fato, a tecnologia está evoluindo e transformando o setor de 
tecnologia e impondo mais demandas sobre nossos profi ssionais 
de TI do que nunca antes. Há apenas dez anos, coisas como a 
nuvem e a ciência de dados eram apenas um brilho nos olhos de 
alguns poucos visionários. Hoje, por todos os seus benefícios, 
elas estão pressionando praticamente todos os profi ssionais de 
TI para que atualizem suas habilidades e mantenham os negócios 
funcionando com tranquilidade.

A TI está em todos os lugares

Como CTO, vi tudo isso em primeira mão e acho importante 
disseminar o que acontece com a profi ssão de TI, tanto no nível 
micro quanto no macro, e reconhecer que os profi ssionais de TI 
são os heróis não celebrados dos negócios, que nos ajudam até 
mesmo com nossa tecnologia pessoal (sim, eu confesso). 

Talvez você se enquadre nessa categoria também. Afi nal, uma 
recente pesquisa da SolarWinds com quase 500 usuários de tec-

Isso pode fazer você pensar 
duas vezes sobre sua 

próxima solicitação de TI
Poucos teriam previsto a predominância da tecnologia em nosso mundo moderno. Passe por qualquer 
área pública hoje em dia — ruas, supermercados, shoppings, casas de show, cafeterias — e tente 
encontrar alguém (geralmente, muitas pessoas) que não esteja usando um smartphone, tablet ou 
laptop para trabalhar, jogar, ou uma combinação dos dois

nologia no Brasil descobriu que a maioria (76%) esperava que os 
profi ssionais de TI de seus empregadores garantissem a "dispo-
nibilidade e a o desempenho consistentes" de seus dispositivos 
pessoais conectados a redes corporativas, às quais muitos de 
nós conecta uma média de três vezes mais recursos tecnológicos 
empresariais do que há 10 anos. Pense com que frequência você 
acessa o e-mail do trabalho em seu iPhone pessoal, conecta o 
Surface no Wi-Fi da empresa ou até mesmo conecta o Fitbit no 
notebook da empresa. 

A pesquisa também mostrou que quase nove de cada 10 pessoas 
(87%) esperam que os profi ssionais de TI de seus empregadores 
garantam a disponibilidade e o desempenho consistentes dos 
aplicativos baseados na nuvem que usam no trabalho e quase 
seis de cada 10 (56%) diriam que é culpa dos profi ssionais de TI 
dos empregadores que eles não possam acessar esses aplicativos 
baseados na nuvem. Isso apesar do fato de que, em muitos ca-
sos, esses aplicativos na nuvem não estão de forma alguma sob 
o controle direto de nossos profi ssionais de TI, são propriedade 
dos fornecedores de aplicativos na nuvem e gerenciados por eles. 
É algo a se pensar todas as vezes que você carregar documentos 
ou fotos para a conta do Dropbox no computador da empresa e 
isso demorar mais do que deveria.

Por fi m, a pesquisa demonstrou que muitos de nós trabalhamos 
remotamente, usando e nos conectando a recursos relacionados 
ao trabalho fora do escritório de nossos empregadores; na ver-
dade, mais de 3/4 (77%) dos pesquisados faz isso regularmente. 
Não somente isso, mas a maioria de nós (72%) espera que toda a 
tecnologia usada ou acessada durante o trabalho remoto funcione 
tão bem quanto no escritório, apesar de haver outros fatores que 
afetam o desempenho da tecnologia e estão completamente fora 
do controle dos profi ssionais de TI nesse caso.

Podemos dizer que, hoje mais do que nunca, a TI está em 
todos os lugares. 

E para que ela funcione bem e tudo o mais, embora pareça algo 
comum e contínuo para nós, é necessária uma série de sistemas 
de computadores complexos — o que nós no setor chamamos de 
"infraestrutura" — instalados e gerenciados por profi ssionais de 
TI no decorrer de incontáveis horas, muitas vezes, bem depois 
que o restante de nós já encerrou o expediente.

Vamos valorizar nossos profi ssionais de TI

Todos merecemos ser um pouco mais valorizados pelos papéis 
que desempenhamos para alcançar o sucesso. E, por falar nisso, 
o Dia do Profi ssional de TI é comemorado em 19 de outubro, uma 
ótima oportunidade de mostrar um pouco do valor que damos a 
esses trabalhadores.

Considerando a tremenda pressão em nossos profi ssionais de TI 
para nos capacitar durante o dia, combinada à tarefa monumen-
tal de manter-se atualizado com as mudanças que a tecnologia 
traz para os setores que atendem, sem contar seu próprio setor, 
espero que possamos agradecer juntos a todos os profi ssionais 
de TI por tudo o que eles fazem. 

(*) É vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da SolarWinds.

Heroes & Legends e Hall of Fame dos 
astronautas inaugurados em 11 de 

novembro de 2016
Com toda a emoção de uma 

verdadeira viagem ao espaço, visi-
tantes do Kennedy Space Center 
Visitor Complex, na Flórida, terão 
uma recepção emocionante na 
inauguração da atração Heroes 
& Legends e do Astronaut Hall of 
Fame®, no dia 11 de novembro de 
2016. Posicionada na entrada do 
parque, a nova atração irá defi nir 
o cenário para uma experiência 
muito mais rica e real dentro do 
parque, apresentando as emo-

ções da exploração espacial e 
como se sentiram os lendários 
homens e mulheres pioneiros 
nessa jornada.

Projetado pelo Falcon’s Tre-
ehouse, uma premiada empresa 
de design com sede em Orlando, 
Florida, a arquitetura elegante da 
rampa de entrada irá simular uma 
viagem para as estrelas, com direito 
a uma passagem pelo Jardim dos 
Foguetes (www.KennedySpace-
Center.com).

O calor em excesso está entre os proble-
mas mais prejudiciais aos smartphones e 
tablets. A Conserta Smart, maior rede de 
assistência técnica do Brasil, com mais de 
200 unidades pelo país, enumera dicas para 
proteger o seu aparelho nos dias quentes 
e evitar que a sua bateria exploda.

Primeira Dica: Temperatura

Nunca deixe o aparelho exposto ao sol, 
pois com o verão chegando, às vezes a 
pessoa esquece o aparelho em uma mesa 
da piscina ou dentro do carro e o excesso 
de temperatura da bateria pode ocasionar 
problemas.

Segunda Dica: Manipular a bateria 

corretamente

A bateria nunca pode ser dobrada, furada ou 
ter contato com algo pontiagudo. Se você furar 
uma bateria sem querer ou tentar dobrar ela 
vai explodir na hora, então sempre que for ma-
nipular ou trocar uma bateria, tome cuidado. 
E lembre-se sempre que o descarte da bateria 
tem que ser feito corretamente, ou seja, nunca 
jogar uma bateria no lixo comum.

Terceira Dica: Utilizar carregadores 

de qualidade

O uso de carregadores piratas além 
de diminuir o tempo de vida da bateria, 

pode causar problemas graves na hora 
do carregamento, além de ser um risco 
para a bateria e para a pessoa que estiver 
utilizando.

Quarta Dica: Evite levar perto do 

mar

O ideal é evitar lugares em que o celu-
lar possa molhar. Caso isso aconteça, é 
aconselhável que se tire a bateria e deixe 
o aparelho de pé até encontrar uma as-
sistência mais próxima. Utilizar o secador 
pode tirar a umidade superfi cial, mas não 
resolve possíveis problemas na parte in-
terna do aparelho.

Dicas de segurança para evitar que sua bateria de celular exploda
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AMASSADA

Bases da 
escrita dos
povos mais

antigos

Goleiro da
Seleção
na Copa
de 2006

Escrito
de modo
difícil de
entender

Fazer
bagunça
(pop.)

A "fezinha"
realizada
em casas
lotéricas

Hotéis com
serviços 

estéticos e
relaxantes

Ensino
das

primeiras
letras

Sintoma
da queda 

de pressão
arterial

Sigla de
"Brasil" no 
automobi-

lismo
Foco de

estudo do
Projeto
Genoma

Órgão di-
minuído na

cirurgia
bariátrica

Gênero
musical
de Tito
Puente

Bairro
nobre de
Curitiba

Ave im-
portante

na Mitolo-
gia egípcia

"Meu (?),
Meu Mal",
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de Caetano

(?) jura-
mento: 

situação do
depoente

Ilustram o 
enredo das

escolas
de samba

(?) de
regra:
quase

sempre

Anno
Domini
(abrev.)

Estado 
da batata
utilizada
no purê

Dois tipos 
de cabelos

Filho;
rebento
(pop.)

Fixar o
prazo

Erva da pizza, pode ser
cultivada em pequenos

vasos em
casa

Bárbara (?),
modelo
Carro de 

duas rodas

Berílio
(símbolo)

Versus
(abrev.)

Provo-
cação

Atividade
estética

Thomas (?), escritor
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 4/biga — dida — íbis — mann. 5/batel — evans. 8/sudorese.

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

Esta sexta, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua em 
harmonia com Netuno traz empatia e compreensão. A tarde deve ser um pouco agitada e tensa. A Lua faz aspec-
tos tensos com Marte e Plutão que pedem haja um melhor direcionamento da nossa ação, mas precisamos evitar 
atitudes rudes e agressivas que levam a rompimentos e separações. A sensibilidade estará à flor da pele e os mais 
sensíveis podem se ressentir facilmente. A Lua em aspecto tenso com Urano à noite pode provocar instabilidade 
emocional.
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Lua em harmonia com Netuno traz 
empatia e compreensão. A tarde 
deve ser um pouco agitada e tensa. 
Irá receber apoio para o que preci-
sa executar com um bom pique e 
disposição nas tarefas a concluir. 
Ainda ocorrem confusões nas re-
lações devido a atitudes radicais. 
78/678 – Branco.

Com o Sol em sua casa sete neste fi nal 
de semana, poderá fi rmar importan-
tes alianças, parcerias e sociedades. 
Momento em que há promessa de 
prosperidade e até novos ganhos 
materiais ou fi nanceiros. O dia manda 
ter cautela e não sair da rotina para 
evitar imprevistos. 55/355 - Cinza

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. Novas situações 
podem surgir, dando oportunidade 
de se dedicar a algo novo e inédito. 
Final de tarde aumenta a alegria e dá 
maior descontração para se divertir. 
44/344 – Amarelo.

Forte desejo de maior intimidade 
podendo iniciar namoro ou fi car com 
alguém atraente. Porém, nem tudo 
pode ocorrer como era esperado 
Com o Sol na casa cinco pode retomar 
suas atividades profi ssionais com 
força total nos  primeiros dias do mês 
de novembro. 98/798 – Branco.

O estimulo para as relações amorosas 
aumenta ainda mais com o Sol em 
Escorpião. Com a Lua em Câncer 
cuidado com as emoções que podem 
levar a explosões e aborrecimentos. 
O período pode ser bom para se 
divertir junto de quem ama. 34/134 
– Amarelo.

O contato com pessoas mais pró-
ximas será tranquilo no começo 
do mês de novembro que vem aí. 
Conviver com novos ambientes e 
conhecer outras pessoas e fazer 
amigos lhe fará muito bem nesta 
nova fase. Os impedimentos tendem 
a se dissipar. 90/290 – Cinza.

Com o Sol chegando em seu signo a 
energia sexual é total. A vitalidade e 
a disposição emocional ajudam nas 
suas atividades. Com empenho terá 
os resultados esperados em breve. 
As transformações começam a se 
consolidar depois de passar seu ani-
versário. 43/743 – Cores escuras.

Continua numa fase de recolhi-
mento e maior intimidade com seu 
ambiente. Seja tolerante, evitando 
atritos exagerados por imposições 
tanto no amor como nas amizades. 
A parte da manhã promete ser mais 
animada devido a boa infl uência 
que dará disposição e energia. 
78/378 – Azul.

Madrugada de bom pique e disposi-
ção a quem tiver tarefas a concluir, 
sendo bom fazer isso cedo. Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que vem sendo enfren-
tados. Até o fi nal da tarde deve ter 
cautela e não sair da rotina para evitar 
imprevistos 07/207 – Verde.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição fi nanceira. O 
aumento do prestígio também trará 
ganhos através do trabalho. Comece 
algo que vise melhorar a sua carreira 
profi ssional. E não desista e alcança-
rá uma conquista que vem a muito 
desejando. 31/831 – Branco.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam beleza 
e diversão. Está na hora de aprender 
mais, estabelecer novos contatos 
e participar de algo que alargue 
seus horizontes. Vá conquistando 
tudo sem pressa, ela será a grande 
inimiga. 82/382 – Azul.

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu e dê mais 
atenção a quem o ama. A vida intima 
ganhará novos desejos ou fantasias. 
Os assuntos fi nanceiros serão bem-
sucedidos. 09/509 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de Outubro de 2016. Dia de São Geraldo Majella, Santa 
Celina, Santo Hilário, Santa Úrsula, e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude 
é a confi ança. Dia do Contato Publicitário e Dia da Iluminação. 
Hoje aniversaria a atriz Carrie Fischer que faz 60 anos, a atriz Marisa 
Orth que nasceu em 1963, a designer Jade Jagger que completa 45 
anos e a atriz Fernanda Rodrigues que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é ambicioso e direto, curioso e criativo. Possui 
grande capacidade para se recuperar dos abismos da vida e da consciência. 
Pode experimentar difi culdades, mas normalmente acumula força nesses 
momentos difíceis, e costuma sair deles ainda mais fortalecidos. É um tanto 
reservado e introspectivo e pode apresentar um comportamento exube-
rante, mas em geral, essa é apenas uma capa para desviar a atenção dos 
demais sobre a sua própria individualidade. Pode desenvolver considerável 
talento na literatura ou nas ciências fi losófi cas.

Simpatias que funcionam
Para o salário aumentar: Escreva num papel cor-
de-rosa a quantia de dinheiro que deseja receber (mas 
seja sincera, nada de exagerar), dobre-o em 4 partes 
e coloque-o dentro da Bíblia, na página do Salmo 11. 
Deixe-o lá por 3 dias e, depois, embrulhe 1 imagem de 
seu santo de devoção com o papel. Guarde tudo numa 
gaveta qualquer no local onde você trabalha. Quando 
receber o aumento, jogue o papel no lixo e deixe a imagem 
num local de bastante destaque em sua casa.

Dicionário dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela 
com seus inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudança 
próxima. Destruída, más notícias. Inundada, perda de 
posição. O nome da cidade pode indicar avisos. Vejamos, 
São Paulo: ganhos fi nanceiros. Curitiba: vida estável. 
Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro: 
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição 
profi ssional. Números de sorte:  19, 30, 44, 65 e 79.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“Abuela” cria refl exão sobre a infância, a violência contra a mulher e os sonhos.

A Cia. Alô, Doçura! 
adapta o conto “A 
Incrível e Triste 
História da Cândida 
Erêndira e sua Avó 
Desalmada”, do 
colombiano Gabriel 
García Márquez (1927-
2014), em “Abuela”

A montagem narra o 
drama de uma menina 
órfã de 14 anos que é 

forçada a trabalhar para a sua 
avó. Certo dia, ela derruba, 
acidentalmente, uma vela 
acesa e provoca um incêndio 
no casarão onde as duas vi-
viam. A desalmada senhora 
obriga a neta a se prostituir 
para compensá-la por todo o 
dano que provocou. As atrizes 
Jhennifer Peguim, Juliana 

Choro
Com uma formação inusitada e um repertório ousado, os 

músicos Pedro Augusto e Daniel Barba apresentam o ‘Roda de 
Dois’, projeto que se dedica a interpretar o chorinho e a música 
brasileira.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000. De segunda a sexta às 
12h15. Entrada franca. Até 21/10.

Guilherme Magon e Vinicius Calderoni.

Estreia
Os “Arqueólogos”, espetáculo escrito por Vi-

nicius Calderoni com direção de Rafael Gomes, 
reestreia dia 25 de outubro. Na peça, dois locu-
tores esportivos transmitem cenas corriqueiras 
vistas em uma praça. Pessoas caminham nas ruas, 
sem se dar conta de que os papeis rabiscados que 
trazem nos bolsos serão documentos históricos 
dentro de centenas de anos. Crianças brincam de 
caça ao tesouro. Um cachorro entra numa igreja, 
porque a porta estava aberta. Um pai tenta ensi-
nar ao fi lho como se usa uma câmera fotográfi ca 
analógica. Arqueólogos do futuro dialogam sobre 
os vestígios de estranha civilização, avaliando 
relíquias recolhidas no início do século XXI. Com 
Guilherme Magon e Vinicius Calderoni.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, 
tel. 3801-1843. Terças e quartas às 21h.  Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

Enigma do olhar
A mostra “O Diáfano da Alexi-

timia” do artista Thomas Baccaro 
apresenta 74 fi guras ampliadas 
em papel 100% algodão Belas 
Artes e impressas com pigmento 
mineral. Algumas destas irão 
sofrer a interferência direta 
do artista, com tintas, linhas, 
cera, entre outros materiais, 
transformando-as em obras úni-
cas e exclusivas. Nas imagens, 
afrescos milenares, retalhos de 
corpos, corações aprisionados, 
anjos, demônios, olhares, gestos, 
sensações e desejos, inspiração e 
apropriação, o revelar do enigma 
através do olhar.

Serviço: Galeria Bolsa de Arte, R. Mourato 
Coelho, 790, Vila Madalena, tel. 3097-9673. 
De segunda a sexta das 10h às 19h e aos 
sábados das 11h às 17h. Entrada franca. 
Até 19/11.

Monólogo
A atriz Fernanda Cunha interpreta uma mulher que relembra a 

infância na fase fi nal da ditadura militar no monólogo “O Coração 
dos Homens”, de Veronica Stigger. O texto evidencia tanto um 
confl ito social da personagem como um confl ito existencial.

Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Segunda a terça às 20h30. 
Ingresso: R$ 20. Até 8/11.

LP é abreviatura de Long Play, quando a música era 
composta e consumida entre lados A e B, como uma 
receita caseira. Essa é a inspiração de Luiza Possi no 
show “LP”: uma música sucinta, gravada na sala de casa 
e em parceria com o DJ Rodrigo Gorky, responsável por 
acrescentar beats eletrônicos à voz de Luiza. A pegada 
eletrônica está presente em “Sigo”, “Insight”, “Você tem o 
Dom” e Por Quanto Tempo”, além das releitura de “Como 
Eu Quero”, de Leoni e Kid Abelha. Ah, LP também tem 
outro signifi cado: é a abreviação de Luiza Possi, de corpo 
e alma no palco.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de  Piracicaba, 740, Campos Elíseos. 
Terça (25) às 21h. Igressos: de R$ 60 a R$ 80.
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Matheus e Paula Ramos se 
revezam em um jogo com as 
palavras e imagens-ações para 
contar essa história. A ideia da 
trupe, que costuma trabalhar 

com temas ligados ao feminino e 
ao universo da América Latina, 
é usar o realismo fantástico de 
Márquez para criar uma série 
de refl exões sobre a infância, 

a violência contra a mulher e 
os sonhos.

Serviço: iNBOX Cultural, R. Teodoro 
Sampaio, 2355,  Pinheiros. Sextas às 21h. In-
gressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 04/11.
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NA EXECUÇÃO DO MELHOR

“Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e 
às boas obras”. – Paulo. (Hebreus, 10:24.). Desertaram companheiros 
dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do 
serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque 
nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. 
Outros grangeajaram infl uência política e como que se afastam da 
senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados com-
promissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às 
paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e 
distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram 
títulos profi ssionais, depois de aturados estudos, fi gurando-se-nos 
arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções 
e energias, em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que so-
frem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de 
atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro 
e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam 
com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos, sensibilizados, os 
que se afi rmam tangidos por imposições particulares, largando-nos 
o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, 
somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modifi ca-
ção, premidos por nossa fraqueza humana; entretanto, para todos 
os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é 
uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição 
a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns 
aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos 
estimula-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo 
no trabalho e auxiliando, quando nos seja possível, a cada um deles 
na execução do melhor.

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

multiplicadora por 

excelência. Uma 

pequena semente de 

carvalho em um solo 

fértil se transforma em 

uma árvore frondosa, 

benefi ciando a todos que 

dela se aproximarem

O poder da multiplicação é 
um forte aliado na geração 
de riquezas.

Aproveite muito bem a leitura 
deste artigo. Nele, não há teorias 
a serem compreendidas. Há ape-
nas uma ilustração cuja essência, 
estou certo, fi cará gravada na sua 
mente e o ajudará a modifi car 
muitas de suas crenças sobre 
dinheiro. Imagine-se participan-
do do meu curso Prosperidade: 
abundância ao seu alcance. 

Eu tiro uma nota de um real da 
minha carteira e anuncio: 

— Eu tenho um real e quero 
comprar algo. Pode ser um obje-
to, uma informação, um serviço, 
divertimento... O que vocês têm 
a me oferecer?

Um dos participantes me ofe-
rece um lápis por um real e eu 
aceito comprá-lo. Eu fi co com o 
lápis e o participante com a nota 
de um real. 

Agora, ele anuncia: — Eu tenho 
um real e quero comprar algo.

Alguém se oferece para fazer-
lhe uma massagem nos pés (re-
fl exologia) durante três minutos 
por um real. O participante aceita 
e a transação se concretiza. O 
massagista, agora com um real 
em mãos, anuncia: — Eu tenho 
um real e quero comprar algo. 
Um jovem participante diz que 
tem uma piada para vender. O 
massagista gosta da idéia e lhe 
dá a nota de um real. 

O jovem conta a piada, todos 
riem, e ele anuncia: — Eu tenho 
um real e quero comprar algo. 

Alguém se levanta e diz que fez 
uma recente pesquisa cinema-
tográfi ca e se dispõe a revelar os 
nomes dos três melhores fi lmes 
da década por um real. O jovem 
concorda. Todos fi cam sabendo os 
nomes dos três melhores fi lmes 
da década e o dinheiro, mais uma 
vez, troca de mãos. 

E o pesquisador de filmes 
anuncia: — Eu tenho um real e 
quero comprar algo. 

Desta vez, eu, facilitador do 
curso, digo que tenho a explica-
ção de como esse jogo funciona 
e estou disposto a revelá-la por 
um real. O pesquisador me passa 
a nota de um real e eu, então, 
explico. Agora, pare de imaginar 
e veja o que aconteceu: no fi nal 
do jogo eu tinha o lápis, que havia 
comprado com a minha nota de 
um real, e a nota de um real estava 
de volta às minhas mãos. 

Várias transações acontece-
ram: objetos mudaram de mãos, 
informação foi transmitida, houve 
prestação de serviços, coisas foram 
aprendidas e houve, também, 
diversão. Mas o que aconteceu 
mesmo foi a mais simples demons-
tração que se pode dar de que “todo 
centavo gasto volta às nossas mãos 
multiplicado, seja em dinheiro ou 
em outra forma de recompensa”.

Essa é, talvez, a forma mais 
fácil de compreender como o 
Multiplicador Keynesiano pode 
ser aplicado ao nosso dia-a-dia. 
Coincidência ou não, conta a Bí-
blia que um dos milagres de Jesus 
Cristo foi o da multiplicação: com 
cinco pães e dois peixes, ele deu 
de comer a mais de cinco mil 
pessoas (Mateus, 14:13-21).

(*) - Médico cardiologista, viveu 17 
anos nos Estados Unidos, onde 

realizou treinamentos e pesquisas 
na Harvard Unversity, Baylor College 

of Medicine e Thomas Jefferson 
University. Palestrante internacional, 
ex-diretor da Merck Sharp & Dohme 

e da Ciba-Geigy Corporation, e autor 
de vários livros que se tornaram 

best-sellers (www.lairribeiro.com.br).

Lair Ribeiro (*)

O milagre da 
multiplicação
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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:

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

O pretendente: JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido Jacobina - BA, no dia (06/06/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Nascimento de Sousa e de Anaci Gomes da Silva. A pre-
tendente: SARA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/02/1998), residente e domiciliada em Moreno - PE, fi lha 
de  José Francisco dos Santos e de Maria de Fátima Gomes dos Santos. Obs.: Bem 
Com cópia enviada a Unidade de Serviço do Cartório do Município de Moreno - PE, onde 
será realizado o casamento. 

O pretendente: CELSO JUNIOR DO REIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
Maringá (1º Ofício) - PR, no dia (23/04/1971), residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de João Felismino do Reis e de Julia Maria dos Reis. A pretendente: ANDRÉA MEN-
DES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vencedora, nascida neste Subdistro - SP, 
no dia (28/09/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João José da 
Silva e de Maria Auxiliadora Mendes da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: MARCIO WALLACE SANTANA PRADO, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (28/04/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Prado e de Maria Elieide Santana. A 
pretendente: JOSEFA VALDICELIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em Cícero Dantas - BA, no dia (12/08/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Lino de Souza e de Josefa Genilza de Souza. 

O pretendente: HELIO ROMERA CERVILLA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/09/1954, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Luiz Romera Cervilla e de Anna Rosa Silva Cervilla. 
A pretendente: MARLI TRINDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão opera-
dora de selecionamento, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/02/1966), residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Maria José Trindade. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: RAPAHEL HUMBERTO FLORES HIRSCHMANN, estado civil solteiro, 
profi ssão motoboy, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (04/08/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Georg Hirschmann e de Ivete Flores 
Hirschmann. A pretendente: IONE ALBUQUERQUE  DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista contábil, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (03/10/1985), 
residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Geruza 
Maria de Albuquerque. 

O pretendente: MARCOS CHAVES ISSA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
neste  Subdistrito - SP, no dia (22/11/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Marcelo José Issa e de Keller Cristina Chaves Issa. A pretendente: LUANA DE 
JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida neste 
Subdistrito - SP, no dia (28/04/1986), residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, fi lha 
de Domingos Francisco de Oliveira e de Maria Calixta de Jesus.

O pretendente: GIVANILDO FERREIRA NERY, estado civil solteiro, profi ssão cortador 
modelista, nascido em Itabuna (2º Ofício) - BA, no dia (05/06/1976), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Argen Gualberto Nery e de Maria de Lourdes 
Ferreira Nery. A pretendente: GEISA DOS SANTOS MENDONÇA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de maquinas, nascida em Itabuna (Distrito de Ferradas) - BA, no dia 
(30/05/1981), residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, fi lha de Wedson Mendonça 
Souza e de Zelia dos Santos Mendonça.

O pretendente: MAILDO GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Alagoa - MG, no dia (02/09/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Joaquim Antonio de Souza e de Maria Tereza de Souza. A pretendente: 
VERA LÚCIA DAS CANDEIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida Guiricema 
(Distrito Vilas Boas) - MG, no dia (29/06/1962), residente e domiciliada nesta Subdistrito 
- SP, fi lha de Jorge das Candeias e de Terezinha José Ferreira. 

O pretendente: DANIEL MARTINS MORETTO, estado civil solteiro, profi ssão recreador, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (10/08/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João de Souza Moretto e de Sônia Regina Martins Moretto. A pre-
tendente: KELLY FABIANA DE BRITO AYRES, estado civil solteira, profi ssão recreadora, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/05/1981), residente e domiciliada nesta 
Subdistrito - SP, fi lha de José Geraldo Ayres da Silva e de Maria Celina de Brito Ayres. 

O pretendente: RODRIGO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (28/10/1993), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Laís Gomes da Silva. A pretendente: CAROLINE 
OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, 
Itaim Paulista - SP, no dia (13/01/1997), residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, 
fi lha de José Adilson Lima e de Nilcelene de Oliveira.

O pretendente: MARCELO JOSÉ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
de expedição, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (15/05/1970), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Souza e de Benedita Santos de Souza. 
A pretendente: MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/04/1973), residente e domiciliada nesta 
Subdistrito - SP, fi lha de Erivaldo Alves Feitoza e de Antonia de Jesus Lucas Feitoza. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliada.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CHAIM KARAGUILLA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/10/1995, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Benjamin Karaguilla e de Debora Karaguilla. A 
pretendente: RIVKA CHAMMAH, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/11/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Ezra Chammah e de Mônica Sommer Chammah.

O pretendente: GEORGE GUILHERME FELDMANN BRUMMER, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/08/1982, residente em São Paulo Capital, e domiciliado em Londres - Inglaterra, fi lho 
de Bernardo Macedo Brummer e de Rachel Feldmann Brummer. A pretendente: SARA 
LOUISE CLUDERAY, nacionalidade britânica, estado civil divorciada, profi ssão gerente do 
governo local, nascida em Leeds - Inglaterra, no dia 13/03/1975, residente e domiciliada 
em Londres, Inglaterra, fi lha de Peter Joseph Cluderay e de Anne Cluderay. 

O pretendente: RENATO AUGUSTO GUINTHER, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão autonomo, nascido em Maringa - PR, no dia 06/02/1985, residente  
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Suely Elizabeth Guinther. A pretendente: MAR-
CELLE ALDINY HURTADO CANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 22/11/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Bernardo Hurtado Cano Sobrinho e de Sara Gomes. 

O pretendente: HELIO DE OLIVEIRA CARDOSO FILHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão servidor público federal, nascido em Salvador - BA, no dia 
21/11/1979, residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helio de Oliveira Cardoso 
e de Inez Augusta de Viana Bandeira Cardoso. O pretendente: BRUNO MEIRA CASTRO 
TRINDADE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Salvador - BA, no dia 27/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Rui Trindade e de Teonia Meira Castro Trindade. 

O pretendente: LEANDRO CHIQUIE FERRANTE TRIPI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1986, residente  e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Ferrante Tripi e de Ivone Ines Chiquie Sauma Ferrante 
Tripi. A pretendente: GABRIELA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Rio Claro - SP, no dia 27/05/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Crispim José Ferreira e de Marta Raquel Gianei Ferreira.

O pretendente: ALASTAIR TRUMP, nacionalidade britânica, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Hong Kong - China,  no dia 07/08/1985, residente  e domiciliado neste 
Subdistrito, SP, fi lho de Andrew Trump e de Avril Lais Trump. A pretendente: EMILIANA 
ROLIM CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Sorocaba (1º Subdistrito) - SP, no dia 31/12/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Alves Cardoso e de Maria Lucia Rolim Cardoso.

O pretendente: OCTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em Pouso Alegre - MG,  no dia 23/04/1983, residente  e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Braz dos Santos e de Nanci de Oliveira 
Santos. A pretendente: LÍCIA CRIVELARI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz Crivelari e de Laura Aparecida Gonçalves Crivelari.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FAZIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP,  no dia 13/04/1989, residente  e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz Fazia Junior e de Laurady Thereza Figueiredo 
Fazia. A pretendente: JULIANA GRECCO FABER, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Antonio Faber e de Suely Grecco Faber. 
Obs.: Cópia do edital enviado ao Cartório de residência do pretendente. 

O pretendente: ROBERTO MILLER MACHADO TORRES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP,  no dia 09/07/1983, 
residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Ivan Machado Torres e de 
Liana de Pinho Miller. A pretendente: MICHELE DA SILVA GONSALES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fernando Gonsales 
e de Vânia Maria Brasilino da Silva Gonsales. 

O pretendente: PEDRO COSTA REIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Recife - PE,  no dia 03/08/1987, residente  e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Thomas Francisco Reis Neto e de Mirian Costa Reis. A pretendente: ANAÍS 
SUASSUNA SIMÕES, nacionalidade francesa, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Toulouse, França, no dia 24/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Diogo Ardaillon Simões e de Isabel de Andrade Lima Suassuna. 

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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O pretendente: CHRISTIAN NERY DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão metroviário, nascido em São Paulo - SP,  no dia 08/01/1991, residente  
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nei Nery dos Santos e de Debora Pires Nery dos 
Santos. A pretendente: CAMILA VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Vieira e de Marisa Midina Vieira. 

O pretendente: ANDRÉ ARAÚJO DE MORAES SCARPA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP,  no dia 30/09/1983, 
residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Moraes Scarpa e de Ro-
sane Maria Araujo Scarpa. A pretendente: MARIA DO ROSÁRIO MARTINS BORGES 
DE PINHO, nacionalidade portuguesa, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Porto - Portugal, no dia 28/01/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de  José Júlio da Mota Borges de Pinho e de Lídia Esperança dos Santos Martins 
Borges de Pinho.

O pretendente: GUILHERME MARÇAL ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Araçatuba - SP,  no dia 17/07/1986, residente  
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Avelino Aparecido Rocha e de Carla Tozzi Mar-
çal Rocha. A pretendente: VICTORIA BESSELL DE JORGE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/08/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Nogueira de  Jorge e de 
Valéria Passos Bessel de Jorge. 

O pretendente: GIUSEPPE RENATO DI MARZO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP,  no dia 05/03/1981, 
residente  e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo, SP, fi lho de Giusto Di Marzo e de 
Maria Cristina Bergmanhs Di Marzo. A pretendente: DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYA-
MA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Edivaldo Massazo Utiyama e de Maria Cristina Odagiri Utiyama.

O pretendente: PEDRO DANIEL MAYNARD ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido em São Paulo - SP,  no dia 12/08/1981, 
residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Virgílio Luthero Maynard Ferraz 
Araújo e de Olívia Daniel Araújo. A pretendente: LIVIA ISHIDA MORITA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Araçatuba - SP, 
no dia 18/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rene Massanori 
Morita e de Marcia Kimiyo Ishida Morita. 

O pretendente: IVO LISBÔA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em Lobato - PR,  no dia 01/07/1959, residente  e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lisbôa da Silva e de Geraldina Maria da Silva. A preten-
dente: NEUSA RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Tabarai - SP, no dia 03/06/1962, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Rodrigues de Souza e de Helena de Souza Brito. 

O pretendente: ROBERTO SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão desgner gráfi co, nascido em Salvador - BA,  no dia 17/10/1974, residente  e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Oliveira Santos e de Maria Lúcia Silva 
Santos. A pretendente: SONIA RIBEIRO DE BRITO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão atriz, nascida em Salvador - BA, no dia 09/10/1966, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Souza de Brito e de Maria Ribeiro 
de Brito. 
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Os ventos da Primavera Árabe, que soprou 
pelo Mediterrâneo e enterrou mais de 40 
anos de regime autoritário, com a vã espe-

rança de criar novas instituições democráticas, 
conduziram o país a uma nova fase de guerra 
civil, após aquela iniciada com a revolução.

O sonho de criar um governo unitário, capaz 
de enfrentar a emergência do terrorismo e a crise 
migratória, se realizou apenas no papel, levando, 
ao invés disso, a uma descentralização política 
e administrativa, apesar dos esforços da ONU 
e da comunidade internacional. Do punho de 
ferro de Kadafi , a Líbia passou para um período 
de anarquia institucional, que atualmente opõe 
as forças do Conselho Presidencial, liderado 
por Fayez al Sarraj - apoiado pelo Ocidente e 
pela ONU, às autoridades de Tobruk, no leste, 
sustentadas pelo comandante das Forças Ar-
madas, Khalifa Haftar.

Tobruk e seu Parlamento não reconhecem 
o governo de Trípoli, nascido em dezembro de 
2015, no Marrocos, e o defi nem como ilegítimo. E 
a disputa por poder se refl ete também no campo 

Desde a queda de Kadhafi , a Líbia sofre 

com insegurança e penúria.

5 anos após morte de Kadafi , 
Líbia vive à beira do colapso

Caos, colapso econômico, terrorismo e tensões políticas. Cinco anos depois da morte do ex-ditador 
Muammar Kadafi , a Líbia segue afundada em uma crise sem precedentes.

de batalha. Um exemplo disso é a blitz de Haftar 
em setembro passado para tirar de milícias fi éis 
a Trípoli o controle de portos exportadores de 
petróleo. Também houve a recente tentativa de 
golpe na capital por parte de grupos ligados à Ir-
mandade Muçulmana e guiados pelo ex-premier 
Khalifa Al Ghwell. Central nesse contexto é o 
confl ito com o Estado Islâmico (EI) em Sirte, 
cidade onde Kadafi  foi morto.

Embora a parábola do grupo jihadista esteja 
em sua fase descendente, graças às milícias 
que a bombardeiam há meses com a ajuda dos 
EUA, muitos especialistas ainda temem que a 
Líbia possa se tornar uma nova Somália. Além 
disso, o explosivo quebra-cabeças líbio ainda 
inclui organizações inspiradas na Al Qaeda em 
Bengasi, numerosos atentados contra civis, a 
tragédia dos imigrantes no Mediterrâneo e o 
drama dos deslocados internos.

Essa é a herança deixada por aquele 20 de 
outubro de 2011, quando a Primavera Árabe 
encerrou a vida e o domínio de um dos ditadores 
mais cruéis e longevos do século XX (ANSA).
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OURO VERDE CHEMICALS LTDA. Torna público que requereu junto a CETESB a
Renovação da Licença de Operação p/ Indústria e comércio de produtos químicos,
localizada à Av. Papa João XXIII, nº 4584, Vila Noêmia –Mauá - Cep: 09370-800.

ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA. Torna público que requereu junto a CETESB a
Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de Colas industriais, localizada à
Rua Minas Gerais, nº 160 - Vila Oriental - Município: Diadema - Cep: 09941-760.

SMART FER FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA - ME. Torna público que requereu
junto a CETESB a Licença Prévia e Instalação p/ Fabricação de ferramentas, localizada
à Av. Industrial, nº 2231- Campestre - Santo André - Cep: 09080-510.

POLI CIA LTDA - ME, torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença
de Operação para fabricação de outros produtos de metal não especificados
anteriormente, sito à Rua Elba nº 93 - Vila Moinho Velho - CEP 04285-000 - São Paulo/SP.

Marcenaria Rodolpho Ltda - ME, torna público que requereu à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, a Licença de Operação, p/ serviço de montagem e
acabamento de móveis de madeira, associados à fabricação de móveis, sito à Av. Maria
Estela, 90, Jd. Maria Estela, São Paulo, SP.

TECMIX CONCRETO - EIRELI. Torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010436 com val. até 10.10.2020 para Fabricação de Massa
de Concreto preparada para construção sito á Estrada de Santa Isabel nº 7.525 - Gleba
01 - Jardim Luana - Itaquaquecetuba - SP.
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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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netjen@netjen.com.br

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: SILVIO ROGERIO TERADA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
representante comercial, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 
19/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Yocihiro Terada 
e de Cleide Sassaki Terada. A pretendente: RUBIANI FERREIRA DOS REIS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Figueira - PR, no 
dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eli Alves dos Reis 
e de Rosa Ferreira dos Reis.

O pretendente: ALEXANDRE NONATO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 02/12/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Eduviges Ferreira e de 
Claudete Nonato Ferreira. A pretendente: MARIA APARECIDA DE MEDEIROS LIMA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
João Bastos Lima e de Geralda Moreira de Medeiros Lima.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão mecânico, 
estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 09/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria do Carmo Ribeiro Lima. A pretendente: CRISTIANE 
DE OLIVEIRA CAMARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão caixa, estado civil divor-
ciada, nascida em Santo André - SP, no dia 10/12/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Edson de Oliveira Camara e de Lidia França Camara.

O pretendente: FABIO FERNANDO LOCALI, de nacionalidade brasileira, profi ssão mo-
torista, estado civil solteiro, nascido em Pirassununga - SP, no dia 17/03/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Fernando Locali e de Neuza da Costa 
Michetti. A pretendente: GIOVANA VON KONELL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/04/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Altciro Konell e de Maria Lucia Konell.

O pretendente: WILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
adminitrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João dos Santos Oliveira e de Fatima Cristina 
Rodrigues Oliveira. A pretendente: GABRIELA DORTA ROCILLO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre Silva Rocillo 
e de Francisca Francilene Canuto Dorta Rocillo.

O pretendente: JOÃO PAULO TIMÓTEO, de nacionalidade brasileira, profi ssão suchiman, 
estado civil solteiro, nascido em São João do Paraiso - MG, no dia 15/05/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Timóteo e de Ana Pereira da Silva 
Timóteo. A pretendente: MARCIA DA SILVA FIALHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Varzea Paulista - SP, no dia 03/10/1995, 
residente e domiciliada em Mortugaba - BA, fi lha de Delcisio Pereira Fialho e de Marlene 
Ferreira da Silva da Silva Fialho.

O pretendente: ANDRE ALOISE, de nacionalidade brasileira, profi ssão administrador, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1976, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Abrahão Cortezi Aloise e de Rosa Maria Tamborino 
Aloise. A pretendente: VILMA DA SILVA DANTAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente comercial, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Fernandes Dantas e de 
Josefa da Silva Fernandes.

O pretendente: EDISON FIRMINO GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão fun-
cionário público aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/02/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilo Firmino Gomes e de 
Alice Maria de Lourdes Gomes. A pretendente: EFIGÊNIA DAMIÃO DE ALBUQUERQUE 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil viúva, nascida 
em Araripina - PE, no dia 17/09/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Amadeu Marcelino de Albuquerque e de Terezinha Damião de Alencar.

O pretendente: CARLOS EDUARDO COQUELET, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aeroviário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isaltino Coquelet e de Angela Montani Coquelet. 
A pretendente: KARINA TORRES DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista contabil, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Gonçalves Domingues e 
de Luzia Torres da Silva Domingues.

O pretendente: SIDNEI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente 
operacional, estado civil solteiro, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 
02/06/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geni Maria da Silva. 
A pretendente: SUELI APARECIDA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de produção, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1960, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Batista Junior e de Josefa 
da Conceição Batista.

O pretendente: LIAW JOE DJOESMAN, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paul Djoesman e de Chan Sok Va Liaw. A 
pretendente: CAMILA SAKUMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Tooitiro Honda Sakuma e de Tsutae Hamano Sakuma.

O pretendente: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1968, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo de Oliveira e de Neuza Lopes 
Andrade de Oliveira. A pretendente: SILVIA APARECIDA ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista de RH, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 31/03/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Reimar de 
Andrade e de Maria dos Anjos Gomes Andrade.

O pretendente: ROGERIO FERNANDES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão coordenadora de projetos de T.I., estado civil solteiro, nascido em Mococa - SP, no 
dia 05/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Florival Fernandes 
de Castro e de Ana Maria Francisco de Castro. A pretendente: GERLENE BENEVIDES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de farmacia, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Antonio Benevides da Silva e de Mariana Bina da Silva.

O pretendente: LUCAS JESUS DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
recepcionista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/01/1992, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio do Carmo e de Marinalva 
Jesus do Carmo. A pretendente: GEISA CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fidelcino José Alves 
e de Helenice Carvalho Costa.

O pretendente: FELIPE SANTOS AFONSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão moto 
boy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel José Correia Afonso e de Irma Aparecida 
dos Santos Afonso. A pretendente: THAYS RAMOS MATOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Emerson Santos Matos e de Diva 
Teixeira Ramos Matos.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE LUCENA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos José Lucena. 
A pretendente: RITA DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em Arcoverde - PE, no dia 05/04/1975, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Inácio de Oliveira e de Maria Alzira 
da Silva Oliveira.

O pretendente: WÉLINGTON BEZERRA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
digitador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/11/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Hilton Feitosa e de Maria de Lourdes 
Bezerra da Silva Feitosa. A pretendente: DANIELY MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão digitadora, estado civil solteira, nascida em Cedro - PE, no dia 
18/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Adauto da Silva 
e de Maria Alves Neta Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Ramos Pereira e de 
Nivalda Leite da Silva. A pretendente: PRISCILA ADRIANA DE FARIA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Francisco de Faria e de Edite Josefa de Faria.

O pretendente: ROBERTO FERREIRA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
02/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Lauriano Silveira e 
de Cleusa Ferreira Lima. A pretendente: MACIANA FÉLIX DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Icó - CE, no dia 17/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ismar Pereira de Souza e de 
Ivonilda Félix Fernandes.

O pretendente: SEVERINO FRANCISCO FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciário, estado civil solteiro, nascido em Vicência - PE, no dia 14/07/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Severina 
Bernardo da Silva. A pretendente: ELIANE INACIO DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em Vicência - PE, no dia 
25/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino Inacio da 
Silva e de Maria Auxiliadora de Andrade.

O pretendente: EMILIO PORTUGAL COUTINHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jornalista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauricio Vallim Coutinho e de Mara Regina 
Pinto Portugal. A pretendente: JANAINA COSTA NONATO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/02/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivar Pereira Nonato e de Altamira 
Costa Ferreira.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
confeiteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Albertino Silva Araujo e de Maria Nilza Bandeira 
da Silva Araujo. A pretendente: MISLENE SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
05/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilson Macedo Lima 
e de Anizete Ribeiro dos Santos.

A pretendente: JOYCE BRAIDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, esta-
do civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/08/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Valter Braido e de Maria de Lourdes Manuel Braido. A 
pretendente: PAULA GOTTSCHALL CERQUEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/06/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adoniram Cerqueira de Souza e 
de Beatriz Maria Ribeiro.

O pretendente: LUCAS FERREIRA BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
profi ssão técnico em eletrônica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Brito e de 
Dora Ferreira de Brito. A pretendente: DAIANE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente de contratos, estado civil solteira, nascida em Colombo 
- PR, no dia 13/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Asterio 
Fernandes da Silva e de Reinilde Pereira dos Reis.

O pretendente: WAGNER BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
músico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Barbosa da Silva e de Maria Rosa 
dos Santos Silva. A pretendente: NEIDE ROSA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em Macarani - BA, no dia 22/05/1961, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gercino Silva Oliveira e de Eufl o-
zina Maria de Jesus.

O pretendente: DIEGO ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comunicação visual, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz Rodrigues e de Nubia 
Alves dos Santos Rodrigues. A pretendente: SAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de acabamentos, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 11/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Geraldo Cordeiro da Silva e de Maria de Jesus Nascimento.

O pretendente: ROMERITO DIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão militar, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1992, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josue Gomes da Silva e de Noêmia Jesus Dias. 
A pretendente: SAMARA DOS SANTOS FLORENTINA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão telemarketing, estado civil solteira, nascida em Santa Isabel - SP, 
no dia 25/11/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rogerio Lucio 
Florentino da Silva e de Marcia Valeria Martins dos Santos.

O pretendente: LUIZ ALBERTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão amoxarife, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto da Conceição Santos e de Tania Cristina 
da Silva Ísidoro Santos. A pretendente: ANA PAULA DIAS MOREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente administrativo, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mario Dias Moreira e de Terezinha Grandi Moreira.

O pretendente: VALDECI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão metalúr-
gico, estado civil divorciado, nascido em Presidente Bernardes - MG, no dia 07/04/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Angelino dos Santos e de 
Aparecida da Silva dos Santos. A pretendente: VERA LÚCIA REIS DE LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão consultora de vendas, estado civil divorciada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Manoel Soares de Lima e de Maria Aparecida Reis de Lima.

O pretendente: CIERR D’BERTO FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão fun-
cionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario de Fatima Lopes Ferraz. A 
pretendente: ELISÂNGELA CRISTINA COSTA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Rodrigues 
e de Maria Anita Costa.

A pretendente: THAINÁ GONÇALVES PATI, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Teijeira Pati e de Regina 
Gonçalves da Silva. A pretendente: THAÍS MARTINS OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
30/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Martins 
Oliveira Filho e de Marina Vanda Novais Martins Oliveira.

A pretendente: DANIELA RODRIGUES VIANNA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Vianna e de Marta Rodrigues 
Vianna. A pretendente: ALDICEIA MARIA DA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, nascida em Porto Calvo - AL, no 
dia 17/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos 
dos Ramos e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSÉ RONALDO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão mo-
torista, estado civil solteiro, nascido em São Joaquim do Monte - PE, no dia 02/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Berenice Maria Bezerra. A pretendente: 
FRANCISCA EVERLÂNDIA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Acopiara - CE, no dia 11/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Azevedo Lima e de Antonia Vilaci da Silva Lima.

O pretendente: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Ninheira - MG, no dia 30/04/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leordino Ferreira dos Santos e de Gení 
Alves Pereira. A pretendente: GIRLENE REIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, estado civil divorciada, nascida em Serra Preta - BA, no 
dia 28/03/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Euclides Carneiro 
da Silva e de Maria dos Reis.

O pretendente: SILVIO MARCIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Simão - SP, no dia 18/02/1953, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antônio Marciano da Silva e de 
Cléria Vieira da Silva. A pretendente: VERA LÚCIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de srviços gerais, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 28/04/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonieta Pereira 
e de Luiz Pereira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1953, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Marques e de 
Maria Diva Boniconti Marques. A pretendente: MARIA CLAUDETT BORBA JOAQUIM, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão aposentada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 04/04/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Joaquim e de Sebastiana Machado de Borba.

O pretendente: ABRAÃO TORRE NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Manituba - CE, no dia 03/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Chagas do Nascimento e de Maria 
das Dores Torre. A pretendente: ROSENILDA NUNES DE MISQUITA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Boa Viagem - CE, no dia 
27/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmilson Pereira de 
Misquita e de Petronília Nunes de Misquita.

O pretendente: LUIZ CARLOS DO CARMO BALBINO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão professor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudia do Carmo Balbino. A pre-
tendente: ANA CLÉO MARIA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eunice Maria Gomes.

O pretendente: JEFFERSON SILVA MACÊDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão conferente, estado civil solteiro, nascido em Salvador - BA, no dia 09/02/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sérgio Silva de Oliveira e de Ana 
Claudia Silva Macedo. A pretendente: NAYANE ROSA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão projetista, estado civil solteira, nascida em Malhada - BA, no dia 
06/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Joaquim da Silva 
Neto e de Aloysia Rosa da Silva.

O pretendente: AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Martinho Rodrigues dos Santos e 
de Marinalva Ferreira dos Santos. A pretendente: PRISCILA FERREIRA PIMENTEL, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Cesar 
de Souza Pimentel e de Rosangela Nascimento Ferreira.

O pretendente: WILSON GOMES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Gomes da Costa e de Maria Helia de Jesus. 
A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria José Estevão da Silva.

O pretendente: FABIO BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Roberto de Souza Cabral e 
de Cristina Silva Borges de Souza. A pretendente: ELAYNE CRISTINE KIONAGA BOS-
COLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira química, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Marcos Vicente Boscolo e de Elisete Kionaga Boscolo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CARLOS EDUARDO DA COSTA LUPPI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro eletrico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/09/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Hélio Luppi Junior 
e de Arlete Ferreira da Costa Luppi. A convivente: PAULA CAROLINA FURLAN, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira ambiental, estado civil solteira, nascida 
em Dracena - SP, no dia 10/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Wilson Furlan e de Maria Aparecida Silva Furlan. Obs.: O presente edital refere-se 
a pedido de habilitação para conversão da união estável em casamento, cujo assento 
respctivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal 
sem oposição de impedimentos.

O convivente: NIZAR ALIM NOSSABEIH, de nacionalidade brasileira, profi ssão administrador 
de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alim Ahmad Nossabeth e de Rosely Ares Nossabeth. 
A convivente: JAQUELINE MATHIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
nutricionista, estado civil solteira, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia 28/05/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas Mathias de Oliveira e de Eunice 
Galhardo de Oliveira. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão 
da união estável em casamento, cujo assento respctivo será lavrado independente de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

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: JÔNATAS COELHO MAYER, estado civil solteiro, profi ssão adsministra-
dor, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 12/02/1991, residente e domiciliado na 
Santa Cecília, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Mayer e de Simone Coelho da Silva Mayer. 
A pretendente: NATHÁLIA NUNES COSTA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/07/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Washington Roque Costa e de Ailana Barbosa Nunes 
Costa. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência da 
contraente.

O pretendente: JOÃO VITOR PIN FREIRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 11/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vital Freire da Silva e de 
Rosana Maria Pin Freire da Silva. A pretendente: SUZANA FERNANDES KASABIAN, 
estado civil solteira, profi ssão estilista, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 
26/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aruthiun 
Kasabian e de Selma Regina Fernandes Kasabian.

O pretendente: LUCIANO RAMOS ZANDONA, estado civil divorciado, profi ssão biólogo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 15/01/1975, residente e domiciliado 
no Tremembé, São Paulo - SP, fi lho de João Zandona e de Maria Bernardete Ramos 
Zandona. A pretendente: ANGÉLICA GUIDONI MARAGNI, estado civil solteira, profi ssão 
cineasta, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 29/05/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wlademir Maragni e de Deorides Luzia Guidoni 
Maragni. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência 
do contraente.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 
21/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dalva 
Ferreira dos Santos. A pretendente: FABINE NEVES BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão compradora, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 08/07/1983, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Lima Barbosa e 
de Madalena Neves Barbosa.

O pretendente: LEANDRO YUKIYOSHI KANDA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Takayoshi Kanda e de Lidia Kanda. A pretendente: ERICA LIMA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão analista de desenvolvimento, nascida nesta 
Capital, Vila Madalena - SP, no dia 18/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Ferreira de Sousa e de Maria de Fatima Lima Sousa.

O pretendente: JEFFERSON DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de seguros, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 06/11/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio Carlos Dantas de Oliveira 
e de Josefa Zilma Barros de Oliveira. A pretendente: TAMIRIS SANTIAGO DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de marketing, nascida nesta Capital, Jaraguá 
- SP, no dia 04/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Estefano de Oliveira e de Jacqueline Santiago de Oliveira.

O pretendente: EZEQUIEL DO NASCIMENTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/07/1995, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Pereira Lima e de 
Marinalva Lopes do Nascimento Lima. A pretendente: LAÍZA RODRIGUES DOS SANTOS 
GOIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
09/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos 
de Souza Gois e de Elizete Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RICARDO CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido neste Subdistrito - SP, no dia 04/05/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alaercio Siqueira Camargo e de Ana Aparecida Siqueira Camar-
go. A pretendente: SILVIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 10/02/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Graças Santos.

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

O pretendente: DIEGO LIMA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 27/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Idelvan Rodrigues de Araujo e de Marilene Pereira 
Lima. A pretendente: TAMIRES BIANCA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Oliveira dos Brejinhos - BA, no dia 07/08/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joselmo de Oliveira e de Vânia 
Araújo de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
moto fretista, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 20/10/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair de Almeida Pereira e de 
Aparecida Paula Alves. A pretendente: FRANCIELLE MILENA CLARO, estado civil solteira, 
profi ssão teleoperadora, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 27/09/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Katia Regina Claro.

O pretendente: WAGNER APARECIDO ANDRÉ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 15/10/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo André e de Maria Eunice França André. A 
pretendente: MARA CRISTINA DAL CORCI, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida nesta Capital, Sé - SP, no dia 27/06/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Hugo Dal Corci e de Anesia Silva Dal Corci.

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

O pretendente: WELLINGTON VERÚCIO FORMIGA LEITE, estado civil divorciado, 
profi ssão garçon, nascido em Patos - PB, no dia 15/10/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Formiga de Medeiros e de Vera Lúcia 
Leite Formiga. A pretendente: DANIELE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida no Distrito de Malta - PB, no dia 05/02/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Oliveira de Melo e de 
Francisca da Silva Oliveira.

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

O pretendente: ROGÉRIO FIGUEIRA FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão com 
prador, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 23/07/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Figueira Ferraz e de Cecilia Eduwirges 
Ferraz. A pretendente: RENATA CLÁUDIA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 08/09/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Baptista de Morais e de Maria Helena 
dos Santos Morais.

O pretendente: WILLIAN DOS SANTOS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 07/11/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Fernandes e de Rita de Cassia 
Jesus dos Santos. A pretendente: LUCIANA APARECIDA CHAGAS, estado civil soltei-
ra, profi ssão recreacionista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cacheirinha - SP, no dia 
23/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Roberto Chagas e de Ildely Paula Xavier Chagas.

O pretendente: RONIVON JESUS DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Paulo Afonso - AL (registrado em Ouro Branco - AL), no dia 07/09/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olival Jesus da Paz e 
de Iraci Maria da Paz. A pretendente: NATHALIA GIMENEZ SIMÃO, estado civil solteira, 
profi ssão desenhista industrial, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Simão e de 
Silvana Cristina Gimenez Simão.

O pretendente: ENES LUIZ DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em Catende - PE, no dia 30/09/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz da Silva e de Maria de Fatima dos San-
tos Araujo. A pretendente: RENATA FABIANA GONÇALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 17/12/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djair Gonçalves e de 
Vera Lucia Gonçalves.

O pretendente: EDIARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 10/06/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edgar Raimundo Guimarães e de Nair 
Leonilda dos Santos Guimarães. A pretendente: ROSANA FERREIRA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de cartório, nascida em Ibiara - PB, no dia 05/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edineuton Emidio de 
Sousa e de Josefa Ferreira de Sousa.
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O pretendente: JAQUES DA SILVA HONORATO PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jeronimo Honorato Pereira e de 
Eulalia Alves da Silva Pereira. A pretendente: MONICA CARDOSO TAVARES, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Gonçalo - RJ, data-nascimento: 
23/07/1974, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lho de Alfrêdo da Silva Tavares 
e de Rosilda Cardoso Tavares.

O pretendente: DAVID LOPES DOS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Edilene Lopes dos Santos. A pretendente: 
KEILA MARQUES ALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalo Alves das Flores e de Maria Avani Marques 
de Sousa.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MARTINS DE SÁ, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teodoro Martins de Sá e de Ma-
dalena Rubio de Sá. A pretendente: SANDRA MARTINS DE SOUZA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: viúva, naturalidade: Araçatuba - SP, data-nascimento: 
18/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deoclécio 
Martins de Souza e de Durvalina Fernandes Souza.

O pretendente: RENATO TREVISANI, profi ssão: impressor fl exográfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/04/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Trevisani e de Maria Auxiliadora de 
Jesus Trevisani. A pretendente: JOSÉIA DA SILVA HONORATO PEREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeronimo Honorato Perei-
ra e de Eulalia Alves da Silva Pereira.

O pretendente: ANDERSON SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agapito Santana dos Santos e de Terezinha 
Ferreira dos Santos. A pretendente: JENIFER FELIX DE SOUZA DE OLIVEIRA, profi s-
são: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 14/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Sergio Rodrigues de Oliveira e de Maricelma Felix de Souza de Oliveira.

O pretendente: HUGO JUNIOR DODPOKA, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/11/1981, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcia Dodpoka. A pretendente: VIVIANE SOARES 
DAMACENA, profi ssão: educadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 16/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edivaldo Torres Damacena e de Geni Venancio Soares Damacena.

O pretendente: MAXWEL ALESSANDRO DA SILVA, profi ssão: mensageiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amauri Dozinete da Silva e de Vera 
Lucia Costa da Silva. A pretendente: JANAINA FERNANDA DONATO, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/10/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernan-
do Donato e de Maria Marrocos de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cordenador operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva 
Filho e de Margarete Alves da Silva. A pretendente: CAMILA GONÇALVES GARCIA, 
profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 24/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sandro da 
Silva Garcia e de Marcia Erminia Gonçalves Garcia.

O pretendente: JEFFERSON RHEIN SANTOS, profi ssão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zelino de Jesus Santos e de Adriana 
Aparecida Rhein. A pretendente: JOYCIANE CALIXTO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Penedo - AL, data-nascimento: 14/10/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rogério Calixto e de Maria José Rosiane 
dos Santos Calixto.

O pretendente: JOSÉ CARLOS NICOLAU DOS SANTOS, profi ssão: ofi cial de redes, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santana de Mangueira - PB, data-nascimento: 
20/05/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Ricardo dos Santos e de Terezinha Nicolau dos Santos. A pretendente: MARIA JOSÉ 
BISPO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: Biritinga - 
BA, data-nascimento: 20/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clarice Bispo dos Santos.

O pretendente: EDIMAR DA SILVA SOARES, profi ssão: auxiliar técnico, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Barbosa Soares e de Eva Ribeiro 
da Silva. A pretendente: ELIZABETE CORDEIRO JACINTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Jacinto e de Jozete 
Cordeiro da Silva Jacinto.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE LEITE SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Jose da Silva e de Maria de Fatima 
Carlos Leite Silva. A pretendente: STÉPHANIE DE SOUZA ALENCAR, profi ssão: admi-
nistração, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
18/05/1994, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de José da Silva Alencar 
e de Marcia Aparecida de Souza.

O pretendente: CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Palmeira dos índios - AL, data-nascimento: 10/01/1982, residente 
e domiciliado no Guaruja - SP, fi lho de Valdemar Ferreira da Silva e de Marisia Maria 
Santos da Silva. A pretendente: KARINA CECILIA NASCIMENTO, profi ssão: promo-
tora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Nas-
cimento e de Marlene Cecilia Alves.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Alves Gonçalves e de Ilza Cesidia 
Gonçalves. A pretendente: NATHALIA CANER DE ANDRADE GOIS, profi ssão: instru-
mentadora cirurgica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 04/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rivaldo 
de Andrade Gois e de Geni Caner.

O pretendente: OTAVIO HENRIQUE DE LIMA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Chaves de Lima e de Je-
nivalda Maria de Lima. A pretendente: MAYARA RODRIGUES COIMBRA, profi ssão: 
auxiliar de laboratorio, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 
07/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Reis 
Coimbra e de Helena Ferreira Rodrigues.

O pretendente: LEONARDO SILVA ULISSES BACURAU, profi ssão: auxiliar técnico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberico Ulisses Bacurau e 
de Sonia Maria da Silva. A pretendente: ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 
03/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Saturino dos Santos e de Isabel Oliveira dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleusa Reginalda dos Santos. A pretendente: 
SHEILA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/01/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Junival Dias da Silva e de Jarilania Rocha Rodrigues.

O pretendente: FELIPE PINHEIRO DE LIMA, profi ssão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandir José de Lima e de Lena Lopes Pi-
nheiro de Lima. A pretendente: CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: cabeleirei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 16/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e 
de Joselita de Oliveira.

O pretendente: VALMIR MARCELINO CHAGAS, profi ssão: açogueiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecy Francisco Chagas e de Ana 
Marcelino Chagas. A pretendente: LUCILENE BARBOSA SANTANA, profi ssão: pro-
motora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 
30/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pe-
reira Santana e de Antonia Barbosa Santana.

O pretendente: JOSÉ FABIO DA SILVA, profi ssão: instalador esquadria de alumín, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Inajá - PE, data-nascimento: 10/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gidelmo Inacio da Silva e de Maria 
Quiteria da Cunha. A pretendente: DANIELLE SANTOS GASPAR, profi ssão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribeiro Gaspar e 
de Maria Rita Santos Gaspar.

O pretendente: ADELSON MARINHO, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Sanharó - PE, data-nascimento: 24/12/1965, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eugenio Marinho e de Cincinata Ancelmo Gonçalves. 
A pretendente: TANIA DAVID DE CASTRO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Sento Sé - BA, data-nascimento: 08/11/1971, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Silva Castro e de Nilani David de Castro.

O pretendente: MASSAO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miqueias Antonio da Silva e de Simone da Con-
ceição Silva. A pretendente: MILENA LIBERATO JESUS DA SILVA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Avanildo de Jesus Silva e 
de Angelica Liberato 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: KAIQUE AUTO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: técnico de instalação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/05/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliomar Ferreira da Silva e 
de Maria Sandra Auto da Silva. A pretendente: THALITA SILVA DE MOURA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 29/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Luiz de Moura e de Rosangela Moreira da Silva Moura.

O pretendente: EVANIO ACÁCIO DA SILVA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campo Alegre de Lourdes - BA, data-nascimento: 14/10/1981, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Acácio Filho e de Maria 
Gonçalves da Silva Acácio. A pretendente: ANDREA MORAES DA SILVA DE OLIVEI-
RA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 10/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eurides Moraes da Silva.

O pretendente: WILLIANS CARVALHO DE AMORIM, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salustiano Ferreira de Amorim e 
de Maria Carvalho de Amorim. A pretendente: PRISCILA ANDRÉ DE ARAUJO, profi s-
são: negociadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edson Gomes de Araujo e de Silvana André de Araujo.

O pretendente: OSNI TAVARES DO NASCIMENTO, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/07/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oseas Tavares do Nascimento e de Marcolina 
Maria Tertuliana. A pretendente: ANDRÉA KARLEN DE SOUSA, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1976, re-
sidente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Jucelino Jose de Sousa e de Ana da 
Conceição Lima Sousa.

O pretendente: HUGO RODRIGUES CASSIANO, profi ssão: armador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Berilo - MG, data-nascimento: 26/09/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rodrigues Lopes e de Adnalva Cassiano 
Rodrigues. A pretendente: CÉLIA MILENA DA SILVA, profi ssão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Weliton Luis da Silva e de 
Rosa Maria da Silva.

O pretendente: WANDERLEY MACIEL SOUZA, profi ssão: técnico em eletrotéc-
nica, estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 
28/01/1967, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elza Maria 
Souza. A pretendente: LAURA NUNES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Nova Soure - BA, data-nascimento: 27/08/1959, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Nunes de Almeida e de Andrelina 
Borges da Silva.

O pretendente: FRANCISCO AILTON DA SILVA, profi ssão: encarregado de manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: Crato - CE, data-nascimento: 19/05/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Abel da Silva e 
de Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: ADEILDA DA SILVA DE ARAUJO, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: Caetés - PE, data-nascimento: 
12/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristiano 
Ferreira de Araujo e de Gertudes Cecilia da Silva Araujo.

O pretendente: DANIEL GARDELI DIAS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdenir Gardeli dos Santos e de Rosilene 
Dias dos Santos. A pretendente: LARISSA LÚCIA DA SILVA, profi ssão: estudante, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/09/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero José da Silva e de Rosan-
gela Lúcia da Rocha da Silva.

O pretendente: DANIEL SANTOS ROCHA, profi ssão: meio ofi cial, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Darci Teixeira Rocha e de Maria Santos Rocha. A 
pretendente: GEOVANA RIBEIRO MACHADO, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto de Andrade Machado 
e de Lucineia Alves Ribeiro Machado.

O pretendente: MACIEL DOS SANTOS DE BEM, profi ssão: marketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria de Bem e de Rosa dos San-
tos de Bem. A pretendente: ANA ELIZA COELHO DO NASCIMENTO, profi ssão: auxi-
liar de farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agêu Ferreira 
Rosa do Nascimento e de Bernadete Rodrigues Coelho do Nascimento.

O pretendente: RICARDO YOSHITAKA SHIMIZU, profi ssão: feirante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juniti Shimizu e de Yukiko Shimizu. A 
pretendente: LÍVIA ABILIO GIOVANETTI, profi ssão: consultora de compliance, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1984, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Fernando Luiz Giovanetti e de Izildinha Abilio 
Giovanetti.

O pretendente: NATANAEL EVANGELISTA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de trans-
porte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1997, 
residente e domiciliado neste Capital - São Paulo, fi lho de Francisco Britos dos Santos 
e de Fidelcina Evangelista dos Santos. A pretendente: ALINE PEREIRA DE JESUS, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Ituberá - BA, 
data-nascimento: 27/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Altamiro Nascimento de Jesus e de Rorenita Nascimento de Jesus.

O pretendente: ABEL SENA PEREIRA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Poté - MG, data-nascimento: 09/09/1977, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Cristalino Gonçalves Pereira e de Josefa Sena de Jesus. A 
pretendente: DANÚBIA DIAS MOURA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Ipirá - BA, data-nascimento: 18/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Deraldo de Cerqueira Moura e de Leonice Dias Moura.

O pretendente: RENILDO MACHADO COSTA, profi ssão: gasista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipecaetá - BA, data-nascimento: 26/11/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, - São Paulo, fi lho de Romão Ferreira da Costa e de Neriza Machado Costa. A 
pretendente: DAIANA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: técnico em enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/01/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de David Bezerra da Silva e de Rosan-
gela Mascarenhas da Silva.

O pretendente: DEIVID DA SILVA BARBOSA, profi ssão: autonomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antunes Barbosa e de Valdirene da Silva 
Barbosa. A pretendente: JENNIFER DOS SANTOS, profi ssão: monitora de qualidade, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 18/11/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto dos Santos e de Maria 
Luciene dos Santos.

O pretendente: ÁVILA LEITE ALVES, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Leite Alves e de Maria da Conceição 
Alves. A pretendente: TÁBATA CAMILA DA CRUZ, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de José Alves da Cruz e de 
Maria Zenólia da Cruz.

O pretendente: GIVANILDO ROBERTO NUNES, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Efren Nunes e de Ma-
ria da Conceição Silva. A pretendente: ELISABETE CORREIA BORGES, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/03/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das 
Graças Correia Borges.

O pretendente: WELLINGTON SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: eletricista autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/11/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odilon Reinaldo de Almeida 
e de Edna Maria da Silva Almeida. A pretendente: ALINE FERREIRA CARDOSO, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabiano 
Lopes Cardoso e de Marlene Ferreira da Conceição.

O pretendente: FELIPE DA SILVA SANTANA, profi ssão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo Serafi m de Santana e de 
Lucimar Maria da Silva. A pretendente: THAÍS APARECIDA DA SILVA, profi ssão: ope-
radora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, 
data-nascimento: 25/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ademir Teixeira da Silva e de Rosângela Aparecida da Silva.

O pretendente: JACKSON ABREU NOBRE, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailson Cavalcante Nobre e de Sandra Raquel de 
Abreu. A pretendente: ANDREZA CUSTODIO DOS SANTOS, profi ssão: estudante, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Batista dos Santos e de Eliane 
Maria Custodio.

O pretendente: RENATO CARDOSO, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosangela de Souza Cardoso. A pretendente: CARLEI-
DE LIMA DE MASCARENHAS, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 07/03/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Mascarenhas e de Maria do Amparo 
de Sousa Lima.

O pretendente: CELSO MOURA CORRÊA, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Mariano Corrêa Filho e de Suelí Moura Corrêa. 
A pretendente: ELÂINE DE SOUZA SILVA NUNES, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: viúva, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/06/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josafa Felix da Silva e de Edinalva 
Coelho de Souza.

O pretendente: JOSÉ WILSON MARQUES SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 16/09/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ciriáco Queiroz Souza e de Maria José 
Marques. A pretendente: SUELI SANTOS SOUZA, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itororó - BA, data-nascimento: 21/10/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deusdete Santos Souza e de Lindinalva 
Santos Souza.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genival Oliveira da Silva e de Fatima 
Aparecida Santos da Silva. A pretendente: ARIANA DE MORAES BUENO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
20/10/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio de Moraes Bue-
no e de Anelice Maria Bueno.

O pretendente: RONIERO BRUNO OLIVEIRA SILVA, profi ssão: atendente de loja, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 20/02/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Bruno da Silva e de Josefa Gonzaga 
Oliveira Silva. A pretendente: ALINE SILVIA SANTOS, profi ssão: balconista, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Silvia Santos.

O pretendente: ALEXANDRE GONÇALVES SANTIAGO JUNIOR, profi ssão: motoris-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Gonçalves 
Santiago e de Vera Lucia Santiago. A pretendente: LUANA NOGUEIRA DE FREITAS 
REIS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 06/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jordão de Freitas Reis Filho e de Elvira Nogueira Neta Luna.

O pretendente: EMERSON REIS COSTA, profi ssão: assitente de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Nelson Felix da Costa e de Yolanda Araujo dos 
Reis. A pretendente: VIVIANE DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Manoel do Nascimento 
e de Ivani do Nascimento.

O pretendente: CÍCERO MOURA DA SILVA, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Hugo Napoleão - PI, data-nascimento: 30/03/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Pires de Moura e de Maria Nogueira da 
Silva Moura. A pretendente: GILVANIA JESUS DE ANDRADE, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Araci - BA, data-nascimento: 26/11/1977, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Balbino Ferreira de Andrade e de Regina 
de Jesus.

O pretendente: SÉRGIO ROSA DE SOUZA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adroaldo Cordeiro de Souza e de 
Citenita Rosa de Souza. A pretendente: PRISCILA RODRIGUES CALDEIRA, profi ssão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 25/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Rodrigues Caldeira e de Miriam Rodrigues Caldeira.

O pretendente: EZEQUIEL BREDA BISPO, profi ssão: estrutor de transito, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão de Souza Bispo e de Maria Breda 
Bispo. A pretendente: ALINE DE SOUZA DAMASCENA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canarana - BA, data-nascimento: 17/06/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Damascena e de Luci-
neuza de Souza Damascena.

O pretendente: LUIZ CÉZAR MARCIANO, profi ssão: gráfi co, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1963, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dalva Irene Marciano. A pretendente: MARIA RITA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: Lapão - BA, data-
nascimento: 18/01/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Osias Correia de Oliveira e de Filomena Luzia de Oliveira.

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: instalador externo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo de Carvalho Silva e de 
Angela Regina Benigno de Oliveira. A pretendente: MARIA LUIZA GONÇALVES DA 
SILVA, profi ssão: operador telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 27/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Paulo Sebastião Gonçalves da Silva e de Silvana Castelo Branco da Silva.

O pretendente: GILMAR DOS SANTOS, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/08/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria de Fátima dos Santos. A pretendente: DEBORA 
GOMES DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de David Gomes dos Santos e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: JEFERSON ALVES DE SENA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bom Jesus da Lapa - BA, data-nascimento: 20/03/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Rodrigues de Sena e de Maria Rita 
Alves Moreira. A pretendente: HAYLA MAYANE ALVES COSTA, profi ssão: babá, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar da Silva Costa e de Maria 
do Carmo Alves de Brito.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1991, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisangela Rodrigues dos Santos. 
A pretendente: TAYNARA PINOCCI PAIVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1995, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Mauro Batista de Paiva e de Ana Paula Pinocci de Paiva.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA REGES, profi ssão: administrativo de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 17/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Dias Reges e de Maria de Lour-
des Silva Reges. A pretendente: MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 
22/07/1993, residente e domiciliada em Monte Santo - BA, fi lha de José Antônio dos 
Santos e de Marineide Ferreira dos Santos.

O pretendente: ISAIAS DE JESUS LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 29/10/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Amilton Dias Lima e de Martinha Moura de Jesus. 
A pretendente: MAIARA BENEVIDES DE ABREU, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Socorro - SP, data-nascimento: 09/03/1998, residente e domiciliada em 
Monte Santo - BA, fi lha de Deuzimar Almeida Abreu e de Maria Lúcia de Souza Abreu.

O pretendente: ANTONIO ALBERTO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1963, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Martino Barbosa da Silva e de Ana Maria 
Carmo da Silva. A pretendente: SIMONE DE ABREU, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antunes de Abreu e de 
Marta Monteiro de Abreu.

O pretendente: GUILHERME GILBERTO CARBONE, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Gilberto Carbone e 
de Ana Claudia da Silva. A pretendente: TALITA GODOI PISCIONERI, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Luiz Piscioneri e 
de Sônia Godoi Piscioneri.

O pretendente: HAROLDO ROBERTO SILVA MARTINS, profi ssão: técnico em en-
fermagem, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/07/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos 
Martins e de Nair da Silva. A pretendente: RITA DE CASSIA DE SOUSA, profi ssão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Cubatão - SP, data-nas-
cimento: 19/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rosineide Maria de Sousa.

O pretendente: FELIPPE SIZINO DIAS TOLEDO, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/07/1993, residente e domicilia-
do em Santa Barbara do Oeste - SP, fi lho de Carlos Roberto Dias Toledo e de Débora 
Sizino Toledo. A pretendente: JULIANA SANTOS PEREIRA DE BARROS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 28/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos de Barros e de Patricia Pereira de Barros.

O pretendente: ISAIAS SEVERO DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Severo da Silva e de Ivonete 
Alzira da Silva. A pretendente: LOURDES CARDOSO DE MIRANDA, profi ssão: cozi-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Cardoso de Miranda 
Filho e de Terezinha Correia de Alcantara Miranda.

O pretendente: DEIVID ALVES PEREIRA, profi ssão: assistente de faturamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 22/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Pereira e de 
Rosilene Alves da Silva. A pretendente: CINTIA CAVALCANTI DO AMARAL, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Damionilson Souza Ama-
ral e de Elisangela Bezerra Cavalcanti.

O pretendente: HENRIQUE MESQUITA DOS SANTOS, profi ssão: gráfi co, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Derivaldo Gomes dos Santos e de Elena 
Rita Mesquita dos Santos. A pretendente: SOLANGE APARECIDA DA SILVA, profi s-
são: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/12/1977, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Fabio Minervino 
da Silva e de Aparecida Conceição da Silva.

O pretendente: EMERSON WENDEL BARBOSA, profi ssão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliz Claudini Conceição Barbosa. A pretenden-
te: KARINE VIEIRA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 05/09/1999, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Celso Alves dos Santos e de Ana Paula Vieira da Silva Santos.

O pretendente: JOÃO PEDRO LEONEL, profi ssão: operador de telemarketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 05/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Leonel e de Aurenice Rodrigues 
de Souza Leonel. A pretendente: KÁTIA COSTA SILVA, profi ssão: tesoureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/10/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aroldo Ferreira da Silva e de Antonia 
Maria Costa.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MILTON CORREIA DA SILVA NETO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 27/02/1994, resi-
dente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Sidnei Sana e de Angela 
Maria Correia Sana. A pretendente: JHENYFER THAWANY NASCIMENTO DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 23/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleber 
Roberto Tavares da Silva e de Rosalina Mota Nascimento.

O pretendente: JAMISSON BORGES DA SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimento: 08/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Neto da Silva e de Nora Neide Borges dos 
Santos Silva. A pretendente: LARISA REGINA SABINO DE LIMA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guanambi - BA, data-nascimento: 
09/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Apa-
recido Monteiro de Lima e de Célia Sabino de Lima.

O pretendente: EDSON PHELIPPE DE OLIVEIRA MELO, profi ssão: auxiliar de mecâ-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Francisco Davi Bezerra de Melo e 
de Rita Augusta de Oliveira Melo. A pretendente: GISELE QUERINO DE ANDRADE, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 06/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilton Pereira de Andrade e de Mirtes Querino de Andrade.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SANTANA ALMEIDA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos Almei-
da e de Martha de Fatima Santana. A pretendente: EMILY ALEXANDRE PINHEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Nunes 
Pinheiro e de Vera Lucia Alexandre da Silva Pinheiro.

O pretendente: FABIO RAMOS DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ataliba Ramos da Silva e de Maria Aparecida Ferreira da 
Silva. A pretendente: CRISTIANE REGINA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 04/11/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Soares da Silva e de Celia Regina da Silva.

O pretendente: ALISSON FELIPE VALENTE, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Valente e de Helena Maria Alves Valente. A pre-
tendente: TÁBATA AZANHA DE CASTRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 22/02/1997, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo - SP, fi lha de Victor Ferreira de Castro e de Rosemeire Azanha de Castro.

O pretendente: CAIO DOS SANTOS GOUVEA, profi ssão: aplicador de epox, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dogival Alves Gouvea e de Nail-
des Nascimento dos Santos Gouvea. A pretendente: ANA FLAVIA DE LIMA PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Jose Pereira e de Maria Salete Francisca de Lima Pereira.

O pretendente: CLAYTON BATISTA DA SILVA, profi ssão: cobrador de onibus, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, fi lho de Antonio Batista da Silva e de Maria Ivonete da Silva. A 
pretendente: CASSIA MARIA DE SOUZA, profi ssão: atendente, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Moreira Sales - PR, data-nascimento: 27/08/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito São Paulo, fi lha de José Neto de Souza e de Neusa Maria da Cunha Souza.

O pretendente: GABRIEL DE JESUS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 11/01/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joeldes Rodrigues dos Santos e de Ionaria da 
Silva de Jesus. A pretendente: ALESSANDRA DO NASCIMENTO NUNES, profi ssão: 
estagiaria, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nas-
cimento: 11/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Narcisio da Silva Nunes e de Lea do Nascimento Nunes.

O pretendente: FERNANDO EMERCINI DE LIMA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Admilson João de Lima e de Ivana Emercini. 
A pretendente: CLAUDINEIA CABRAL DE DEUS, profi ssão: separadora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito - são Paulo, fi lha de Ivaldete Alves de Deus e de Luiza Cabral de Deus.

O pretendente: HIGOR HENRIQUE VITOR BASTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Alexandrino Bastos e de An-
dréia Cristina Bastos. A pretendente: DAYANE TORRES MARTINS, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Daniel José Danzi Martins e de Le-
ciene Torres da Cruz.

O pretendente: JOÃO DE JESUS SILVA, profi ssão: encarredo de solda, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Ipirá - BA, data-nascimento: 05/03/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Julia Maria de Jesus. A 
pretendente: EDILÂINE COUTO SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Santo André - SP, data-nascimento: 14/02/1967, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacyr de Couto e de Pedra Camargo de Couto.

O pretendente: WALLACE BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: Servidor Público Es-
tadual, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio dos Santos 
e de Cilene Francisco Bernardo. A pretendente: WESLLA DA CONCEIÇÃO SOARES, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 24/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis 
Antonio Soares e de Expedita Raimunda da Conceição.

O pretendente: EVERTON DE JESUS, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 06/12/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Eustaquio de Jesus e de Claudia 
dos Santos de Jesus. A pretendente: ALANA CRISTINA CARLOS, profi ssão: atenden-
te, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alessandra Rodrigues 
Carlos.

O pretendente: CLEITON CAVALCANTE DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/04/1995, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Genaldo Cavalcante dos Santos e 
de Adriana Aparecida dos Santos. A pretendente: MAIARA SILVA SABINO, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Severino Wilson Pereira Sabino e de Maria das Graças Silva Sabino.

O pretendente: FELIPE FERREIRA BORGES, profi ssão: autonomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador dos Santos Borges e de Maria das Gra-
ças Ferreira Lima. A pretendente: SILVANA DOS SANTOS LEITE, profi ssão: autonoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1982, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo de Souza Leite e 
de Maria dos Santos Rodrigues.

O pretendente: RILDO JOSÉ DE LIMA, profi ssão: cobrador de ônibus, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimento: 27/05/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo José de Lima e de Maria 
José Oliveira de Lima. A pretendente: JOELMA ANDRADE DA CUNHA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-
nascimento: 05/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
João Gomes da Cunha e de Maria Eufrozina Andrade da Cunha.

O pretendente: CÍCERO BELIZÁRIO DA SILVA, profi ssão: encanador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Milagres - CE, data-nascimento: 23/11/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Belizário da Silva e de Maria Ana de Jesus. 
A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: Milagres - CE, data-nascimento: 13/11/1978, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Alves de Sousa e de Alvina 
Pereira da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE MENEZES ALMEIDA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo de Almeida Silva e de Marilene 
Pacheco de Menezes Almeida. A pretendente: AMANDA GOMES DE ARAUJO, profi s-
são: representante de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns - PE, data-
nascimento: 24/02/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edivaldo 
Graciano de Araujo Filho e de Jubelina Gomes de Araujo.

O pretendente: DANIEL BARBOSA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/02/1984, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilto Barbosa da Silva e de Rosaria de Fatima 
de Oliveira da Silva. A pretendente: JADE MARTILDES DA CUNHA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ramon Rodrigues da Cunha 
e de Rosely Martildes Pardinho.

O pretendente: LUCAS FLORIANO COSTA SGUALHEIRA, profi ssão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Costa Sgualheira e de Gelcy 
Mariana Floriano. A pretendente: LUANNA ROCHA LOURENÇO ANTONIO, profi ssão: 
agente comunitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 05/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Anderson Lourenço Antonio e de Stela Rocha.

O pretendente: JOÃO PEDRO SABINO, profi ssão: cobrador, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/06/1963, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Sabino Mauricio e de Maria dos Anjos. A preten-
dente: MARIA CLAUDIA DA SILVA DIAS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Iguatu - CE, data-nascimento: 13/03/1975, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de José Freire Dias e de Noemia Mariano da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE BASTOS, profi ssão: auxiliar de impressão, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/01/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Samuel Sales Bastos e de Maria Eunice de Cam-
pos Bastos. A pretendente: ANGELICA DE LIMA BEZERRA, profi ssão: sub gerente 
junior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/08/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Bezerra Primo e de 
Maria de Lourdes de Lima Bezerra.

O pretendente: MAURICIO LEONARDO ROSA, profi ssão: ajudante de serviços diver-
sos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisabeth Rosa Cruz. A 
pretendente: JESSICA LOPES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1991, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Boaventura dos 
Santos e de Eduvirgens dos Santos Lopes.

O pretendente: ROBERTO LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalida-
de: São Pulo - SP, data-nascimento: 06/04/1951, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Lima e de Julieta Lima. A pretendente: MARIA JOSÉ DE 
OLIVEIRA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Porto Firme 
- MG, data-nascimento: 18/08/1951, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José Francisco de Oliveira e de Maria José.

O pretendente: ERICK DIAS VIANA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1988, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Pedro Luiz Oliveira Viana e de Ana Lucia Dias Ipoldo. A pretenden-
te: SUELLEN CRISTINA DE ARAUJO FRANÇA, profi ssão: designer de sobrancelhas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 29/09/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo de Araujo França e 
de Katia Cilene de Araujo França.

O pretendente: GIULIANO DE ALMEIDA MORELLI, profi ssão: ofi cial administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 13/05/1988, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Raimondo Morelli e de Maria 
Sonia de Almeida Lopes Morelli. A pretendente: LUANA DA SILVA MITTEROHEFFER, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Narciso Dutra Mitteroheffer e de Vilma Maria da Silva.

O pretendente: CÉZAR AGUSTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de restaurante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenaldo Vitorino da Silva. A pretendente: JÁCI 
DAIANI GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Francisco Morato - SP, data-nascimento: 07/03/1986, residente e domiciliada em Francisco 
Morato - SP, fi lha de José Cardoso de Oliveira e de Dalila dos Santos Gomes de Oliveira.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1991, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Jose Alves Porto da Silva e de Maria das 
Graças Santos. A pretendente: AMANDA PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eva Pinheiro da Silva.

O pretendente: ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: vigilante, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 17/03/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Honorio dos Santos e de Joana 
Rosendo do Nascimento Santos. A pretendente: SUÊNIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: 
domestica, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande - PB, data-nascimento: 
06/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Paulo 
da Silva e de Neuza Maria da Conceição.

O pretendente: WILLIAM GALVÃO SOARES, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 11/05/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson José Soares e de Ivany Galvão Soares. A pre-
tendente: LUCIMARA MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Lucia Moreira.

O pretendente: DAVID GOMES DA SILVA, profi ssão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 17/09/1991, residente e domi-
ciliado em Santo André - SP, fi lho de Carlos Alberto Gomes da Silva e de Eliane Storti 
Gomes da Silva. A pretendente: ANDRESSA LIEBMAM BARROSO DA SILVA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de André Barroso da 
Silva e de Elzira Bostel Liebmam.

O pretendente: ANDERSON BEZERRA OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Batista Oliveira e de Isabel Maria Be-
zerra. A pretendente: JOICE GOMES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Andre Araujo Silva e de Maria 
Erineusa Ferreira Gomes Silva.

O pretendente: CEZAR AUGUSTO SOUZA DE JESUS, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto de Jesus e de Neuza Maria 
Souza de Jesus. A pretendente: JENIFFER DE JESUS ALMEIDA CAMPOS, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 13/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Toni 
de Almeida Campos e de Edna de Jesus Correia.

O pretendente: HARLLEN CARVALHO ALVES, profi ssão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagne Alves Coutinho e de Maria 
Nilda Carvalho Alves. A pretendente: NATALIA DA SILVA CORREIA DE LACERDA, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 25/12/1993, residente e domiciliada nesta Capital São Paulo, fi lha de 
Samuel Correia de Lacerda e de Sandra Maria da Silva Correia de Lacerda.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: JOSÉ LUIZ PITTARELLO, profi ssão: marceneiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/11/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Attilio Pittarello e de Doracy Isabel Pittarello. A preten-
dente: ERIKA JOMARA DE OLIVEIRA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/04/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira e de Marly José de Oliveira.

O pretendente: CRISTIÁN CAILLET-BOIS, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Buenos Aires - Argentina, nascido aos: 25/01/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Oscar Rodolfo Caillet-Bois e de Luiza Margarida Fattinger. A 
pretendente: CAROLINE DOS SANTOS CASEIRO, profi ssão: bancária, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/07/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João da Graça Caseiro e de Rute dos Santos Caseiro.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: GUILHERME MESSAS RUBIO, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Marília, Estado de São Paulo, no dia dois de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (02/11/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Antonio 
Rubio Filho e de Meire Pedrina Messas Rubio. A pretendente: TATIANE REGINA 
CAMPANHOLO, solteira, profi ssão pesquisadora, nascida em Charqueada, Estado de 
São Paulo, no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e três (08/11/1983), 
residente e domiciliada em Charqueada/SP, fi lha de José Antonio Campanholo e de 
Tereza Eliza Piedade Campanholo. Obs. Edital de proclamas oriundo do Registro Civivl 
de Charqueada/SP.

O pretendente: EDVAN ANDRADE MORAIS, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Araci, Estado da Bahia, no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta 
(25/06/1970), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Anastácio Catarino 
Morais e de Antônia Andrade de Morais. A pretendente: KARINA SANTOS GOMES, 
solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Ibirapuera), no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa (04/01/1990), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Ferreira Gomes e de Maria Aparecida Silva 
dos Santos.

O pretendente: MARCOS LUIZ LAMEIRÃO MOLINARO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (10º Registro Civil), no dia vinte 
de junho de mil novecentos e cinquenta e nove (20/06/1959), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Luiz Raphael Molinaro e de Maria Delfi na Lameirão Molinaro. 
A pretendente: EVELIN IZILDINHA PESTANA, divorciada, profi ssão psicóloga, nascida 
em São Paulo, Capital, no dia doze de novembro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(12/11/1959), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Rubens Pestana e de 
Diva Russini Pestana. 

O pretendente: LEON ALBERTON MARTINEZ DIREITO, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia vinte e dois 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (22/02/1992), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Paulo Luis Martinez Paiva Direito e de Margareth Alberton 
Direito. A pretendente: ALDANA LEILA GUASTAVINO, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em Bueno Aires, Argentina, no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e 
noventa (29/08/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Marcelo Javier 
Guastavino e de Marisa Andrea Gonzalez.

O pretendente: PAULO ROBERTO BONIFACIO, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia vinte e um de março 
de mil novecentos e sessenta e cinco (21/03/1965), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Gaetano Bonifacio e de Noemi Maximina Lopez de Bonifacio. A 
pretendente: CAMILA NOGUEIRA LUCCATS, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia cinco de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (05/07/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Osni 
Luccats e de Guiomar Inês Nogueira Luccats.

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: DANIEL BENTO DE PAULA, solteiro, profi ssão arquiteto de soluções, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (28/12/1982), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Edward Bento de Paula e de Roseli dos Santos Paula. A 
pretendente: GABRIELA OLIVEIRA CHIKITANI, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos oitenta e quatro (28/09/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Jorge Chikitani e de Norma Beatriz Oliveira Chikitani.

O pretendente: BRUNO WALTER PIZZATO REIS, solteiro, profi ssão jornalista, nascido 
em Curitiba, Estado do Paraná (Distrital Santa Quitéria), no dia vinte e um de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (21/06/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Sergio Silbel Soares Reis e de Leonir Maria Pizzato Reis. A pretendente: ALINE 
BRASIL FARIAS GINAR, solteira, profi ssão jornalista, nascida em Curitiba, Estado do 
Paraná (4º Registro Civil), no dia quinze de janeiro de mil novecentos oitenta e cinco 
(15/01/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Teobaldo Rocha Ginar e 
de Rosany Medianeira Brasil Farias Ginar. 

O pretendente: RICARDO FERNANDES PRADO ALVES, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdsitrito Bela Vista), no dia vinte e um de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito (21/10/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Francisco Prado Alves Junior e de Miriam Basilio Fernandes Prado Alves. A 
pretendente: THAIS GARRIDO DE LIMA, solteira, profi ssão bancária, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e três de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (23/02/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Ariovaldo de Lima e de Solange Garrido de Lima. 

O pretendente: GABRIEL MONTAGNINI RIBEIRO GOUVEIA, solteiro, profi ssão engenheiro 
aeronautico, nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (4ª Zona) , no dia 
vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Pedro Wagner Ribeiro Gouveia e de Mariliza Montagnini Ribeiro 
Gouveia. A pretendente: ADRIANA PARANHOS QUINTA, solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Mariana), no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (18/02/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de 
José Carlos Conceição Quinta e de Mariza Lopes Paranhos.

O pretendente: IGOR MONTENEGRO DE AZEVEDO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Recife, Estado do Pernambuco (Registrado em Olinda/PE), no dia 
dezenove de março de mil novecentos e oitenta e cinco (19/03/1985), residente e 
domiciliado nesta Capital, fi lho de Heráclio Moraes de Rêgo Júnior e de Maria Paula 
Montenegro de Azevedo. A pretendente: BIANCA DI FONZO GUIDO, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no 
dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/10/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Franklin Quilici Guido e de Cleusa Regina Di 
Fonzo Guido. Obs. Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: HENRIQUE NARDINI, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (10/02/1984), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de Antonelli 
Tadeu Nardino e de Silvia Maria Alves Nardini. A pretendente: VIVIANE VERONICA 
CASCARDO, solteira, profi ssão analista de relacionamento, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Liberdade), no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/12/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Hector 
Osvaldo Cascardo e de Catarina Martins Soares. Obs. Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente. 

O pretendente: JOÃO CESAR RIBEIRO, divorciado, profi ssão empresário, nascido em 
Franca, Estado de São Paulo, no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e quarenta e 
oito (29/05/1948), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de João Baptista Ribeiro 
e de Maria Morales Ribeiro. A pretendente: ELAINE MIRIAN HERNANDEZ, divorciada, 
profi ssão empresária, nascida em Jaú, Estado de São Paulo, no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (25/12/1955), residente e domiciliada 
nesta Capital, fi lha de José Milton Hernandez e de Cecilia Cavassani Hernadez. Obs. 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente. 

O pretendente: RAFAEL TEIXEIRA BERNARDINI MARINO, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia vinte e um de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (21/02/1983), residente e domiciliado nesta 
Capital, fi lho de Luiz Carlos Marino e de Ana Maria Teixeira Marino. A pretendente: STELA 
TEGGI KOTAIT, divorciada, profi ssão dentista, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Bela Vista) no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e dois (08/03/1982), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Roberto Kotait e de Roseney Rita Teggi Kotait. 
Obs. Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: MATHEUS MARMO ALBERTINI, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia três de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (03/03/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Adhemar 
Albertini Junior e de Solange de Cássia Marmo Albertini. A pretendente: TATIANY VELTRINI 
TANGERINO, solteira, profi ssão engenheira, nascida em Paranavaí, Estado do Paraná, no 
dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e oito (20/07/1988), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Benilson Esteves Tangerino e de Suzete Aparecida Veltrini Tangerino.

O pretendente: JOÃO BORGES FERREIRA NETO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia 
dezessete de novembro de mil novecentos e sessenta e oito (17/11/1968), residente e 
domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jairo Borges Ferreira e de Dulce Maia Cucala Borges 
Ferreira. A pretendente: MARINA VIEIRA MENEZ, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia cinco de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (05/06/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Raul Menez e de Ana Sueli Vieira Menez. 

O pretendente: RODRIGO DE MORAIS PECCICACCO, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia quatorze 
de abril de mil novecentos e setenta e sete (14/04/1977), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Fabio Antonio Peccicacco e de Clarice de Morais Peccicacco. A 
pretendente: IZABELE CAROLINE PESINATO, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo (Registrada em São Caetano do Sul/SP), no 
dia nove de agosto de mil novecentos e oienta e três (09/08/1983), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha de Lincoln Pesinato e de Heloisa Edith Freire de Souza Pesinato. 

Conversão de União Estável em Casamento

O Convivente: FABIO GAZ, divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo, Capital, 
no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e sessenta e sete (21/09/1967), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Elcio Roberto Gaz e de Elfrida Halpern Gaz. A 
Convivente: ANA ISABEL DA COSTA CARVALHO, divorciada, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo, Capital, no dia vinte e dois de setembro mil novecentos e sessenta e sete 
(22/09/1967), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Cassio da Costa Carvalho Filho 
e de Norma Sabino Pinho da Costa Carvalho. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 4 e 5.

O pretendente: GILMAR DOS REIS NETO, profi ssão: construtor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Tomar do Geru - SE, nascido aos: 26/10/1966, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Jose dos Reis e de Josefa Severina de 
Jesus. A pretendente: ROSÂNGELA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: analista fi nan-
ceira, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio Leal - BA, nascido aos: 26/04/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Barbosa dos Santos e de 
Maria José de Souza Santos.

O pretendente: PATRICK VICTOR SANTOS, profi ssão: consultor juridico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Goiânia - GO, nascido aos: 23/01/1978, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Oberdã dos Santos e de Isabel Moreira Victor. 
A pretendente: JULIANE RODRIGUES FARIA, profi ssão: administradora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: de Itumbiara - GO, nascido aos: 19/06/1975, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Rodrigues Amorim e de Maria Aparecida 
Rodrigues.

O pretendente: LUIS CARLOS GERMANO, profi ssão: advogado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, nascido aos: 15/05/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Antonio Germano e de Judite dos An-
jos Gaspar. A pretendente: CARINA IZABEL MAZUCATO, profi ssão: cartorária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São José do Rio Preto - SP, nascido aos: 08/02/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Angelo Mazucato e de 
Neila Aparecida Bertoni Mazucato.

O pretendente: CARLOS EDUARDO COSTA, profi ssão: auxiliar técnico de meio ambie, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Taboão da Serra - SP, nascido aos: 04/01/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Angela Maria da Costa. A pretendente: DAYANE 
VALENTIM DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 07/12/1986, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Cicero Otavio da Silva e de Albertina Pereira Valentim da Silva.

O pretendente: HENRI MATARASSO FILHO, profi ssão: advogado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 11/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Henri Matarasso e de Maria Cristina Ra-
macciotti Matarasso. A pretendente: ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 
25/04/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Emerson Pereira da 
Silva e de Solange Aparecida Teixeira da Silva.


