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“Não acreditamos em 
reumatismo nem em 
amor verdadeiro até o 
primeiro ataque”.
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +0,17% Pontos: 
64.157,67 Máxima de +1,12% : 
64.767 pontos Mínima de -1,05% 
: 63.381 pontos Volume: 7,2 
bilhões Variação em 2016: 48% 
Variação no mês: -1,18% Dow 
Jones: +0,51% (18h31) Pontos: 
18.352,39 Nasdaq: +0,43% 
(18h31) Pontos: 5.188,34 Ibove-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1724 Venda: R$ 
3,1733 Variação: -1,04% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,26 Venda: 
R$ 3,36 Variação: -0,49% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,2018 
Venda: R$ 3,2024 Variação: 
estável - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,1430 Venda: R$ 3,3230 
Variação: -0,89% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,80% ao 
ano. - Capital de giro, 14,99% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.274,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,99%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,1880 
Variação: -1,12% - Euro (18h31) 
Compra: US$ 1,1024 Venda: US$ 
1,1025 Variação: -0,17% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,4950 
Venda: R$ 3,4970 Variação: 
-1,24% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4430 Venda: R$ 3,6830 
Variação: -1,07%.

spa Futuro: -0,2% Pontos: 
65.000 Máxima (pontos): 65.615 
Mínima (pontos): 64.130. Global 
40 Cotação: 950,471 centavos 
de dólar Variação: estável.

Ao destacar que seu 
governo está desmon-
tando um “ciclo per-

verso”, pelo qual passava 
o país, o presidente Michel 
Temer apresentou ontem 
(8), no seminário Infraestru-
tura e Desenvolvimento do 
Brasil, no auditório da CNI, 
algumas projeções otimistas 
decorrentes das medidas de 
austeridade que vêm sendo 
adotadas. Entre elas, des-
tacou a possibilidade de, a 
partir do segundo semestre 
de 2017, o país retomar a ge-
ração de emprego e de regis-
trar um PIB “não negativo”. E 
que, mantidas tendências já 
verifi cadas,  que o país retome 
o grau de investimento, pelas 
agências de avaliação.

     

Temer prevê crescimento 
no fi nal de 2017 após 
desmontar “ciclo perverso”

“Querem que o governo 
assuma e dois meses depois o 
céu esteja azul. Não é assim. 
Isso leva tempo. A retomada 
do emprego é algo que demo-
ra. É paulatina e lenta, mas 
nossa esperança é que no 
segundo semestre de 2017 o 
PIB não seja negativo. Se não 
for, que nos cobrem”, disse o 
presidente. “Às vezes sinto no 
ar certo preconceito. Querem 
combater desemprego e não 
querem incentivar a iniciativa 
privada”, acrescentou.

Temer destacou que para 
tornar possível esse cenário, 
é necessário que o governo 
ajuste suas contas e atraia 
o investimento privado em 
áreas estratégicas como a 
infraestrutura. Para ele, o 

país acumulava dívida pública 
crescente e desemprego em 
nível alarmante. “A supera-
ção da crise aguda exige um 
trabalho extraordinário que 
nos permita seguir adiante. 
Este é um ciclo perverso que 
estamos desmontando. Preci-
samos então começar cortando 
na carne, portanto limitar os 
gastos públicos”.

Durante sua fala, Temer 
citou discursos da ex-primeira 
ministra da Inglaterra, Mar-
gareth Tatcher, como forma 
de justifi car as medidas de 
austeridade do governo bra-
sileiro. “Ela dizia: ‘olha, saiba 
você que não existe dinheiro 
público. Dinheiro sempre 
vem do setor privado. Quem 
está pagando é você. Ou você 

Presidente Michel Temer disse, no seminário sobre Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, 

que é fundamental que se faça uma reforma da Previdência. O evento foi no auditório da CNI.

controla, ou a generosidade 
desaparece’. O Estado é como 
a sua empresa. Você não pode 
gastar mais do que arrecada. 
Essa é a proposta singelíssima 
da PEC dos gastos públicos”, 
disse o presidente.

Segundo ele, esses cuidados 
que têm sido adotados pelo go-
verno brasileiro darão ao país a 
possibilidade de voltar ao grau 
de investimento. Acrescentou 
que “sequencial ou paralela-
mente” à tramitação da PEC 

dos gastos públicos, manda-
rá, ao Congresso Nacional, 
a proposta para reforma da 
Previdência Social. “Aprova-
do o teto, é fundamental que 
se faça uma reforma da Previ-
dência nesse país” (ABr).

As pessoas físicas e jurídicas 
que comprarem imóveis fi nan-
ciados pela Caixa vão pagar 
menos juros. O banco reduziu 
as taxas dos fi nanciamentos 
imobiliários e diminuiu a cota 
mínima de fi nanciamento dos 
imóveis comprados dentro do 
Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE). Em 
nota, a Caixa informou que a 
redução dos juros é refl exo da 
diminuição da taxa Selic.

De acordo com o banco, o 
objetivo é contribuir para im-
pulsionar as vendas de imóveis 
novos de construtoras parcei-
ras e atrair novos clientes para 
a instituição. Todos os clientes 
pessoa física que fi nanciarem 
imóveis novos ou usados, terão 
redução linear de 0,25 ponto 
percentual na taxa, indepen-
dente do relacionamento com 
o banco, que concentra dois 
terços do crédito imobiliário 
do país. 

Caso o cliente compre imó-
veis novos ou na planta, com 
construção financiada pela 
Caixa e escolham receber o sa-
lário pelo banco, a redução será 
maior, com juros iguais aos ofe-
recidos aos servidores públicos. 

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles reafi rmou 
que a reforma da Previdência 
será a próxima medida para o 
governo a enfrentar o desequi-
líbrio fi scal do governo após a 
aprovação da PEC do Teto de 
Gastos no Senado.  “O que está 
acontecendo no Rio de Janeiro 
é didático”, disse, referindo-se 
ao estado que propôs medidas 
para aumentar a contribuição 
previdenciária para enfrentar 
os problemas de caixa.

Com as regras atuais, os 
gastos do governo, incluindo 
o crescimento das despesas 
do INSS, tornariam as contas 
do governo insustentáveis. 
“É necessário garantir que os 
programas de assistência social 
sejam para os que realmente 
precisam. Estão fazendo um 
pente fino e é bom ver os 
problemas”, disse. O ministro 
voltou destacar que o país está 
vivendo a maior recessão do 
momento da história. A partir 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O ministro da Justiça, Ale-
xandre de Moraes, anunciou 
ontem (8) que começarão a 
ser desenvolvidas as ações que 
visam intensifi car o combate à 
criminalidade no país, dentro 
do novo plano nacional de 
segurança pública. Inicial-
mente, as atuações estarão 
concentradas no Rio Grande 
do Sul e Rio Grande do Norte, 
onde já existe a presença das 
Forças Armadas a pedido das 
autoridades estaduais.

Nas demais localidades, as 
operações deverão ter início em 
janeiro, quando estará liberado 
o orçamento. Ele deu essas 
informações logo após abrir, 
no fi nal da manhã ontem (8), o 
encontro de discussões sobre a 
elaboração do plano com secre-
tários de segurança pública e 
dirigentes do sistema prisional 
de 26 estados, no Palácio dos 
Bandeirantes. O plano tem 
três prioridades: o de atuação 
para aumentar a proteção das 
mulheres vítimas de violência; 
o da racionalização do sistema 
prisional e o combate aos gran-
des criminosos como no caso 
do tráfi co de drogas. 

Para Moraes, falta uma meto-

Ministro da Justiça,

Alexandre de Moraes.

Levantamento divulgado 
pela Abraciclo registrou a 
produção de 71.221 motoci-
cletas em outubro, montante 
11,5% menor que o do mês de 
setembro. Em comparação a 
outubro de 2015, a queda foi de 
31,8%. No acumulado do ano de 
2016, a produção foi de 784.091 
unidades, o que corresponde a 
353.012 motocicletas a menos 
que o mesmo período do ano 
passado, o que representa um 
percentual de queda de 31%.

No atacado foram comer-
cializadas 59.136 motocicletas 
em outubro, frente a 76.268 
em setembro, o que signifi ca 
um recuo de 22,5%. Na com-
paração com outubro do ano 
passado (91.205), a queda foi 
de 35,2%. No acumulado dos 
dez primeiros meses de 2016, 
as vendas totalizaram 742.589 
unidades, queda de 29,3% em 
relação ao registrado no mesmo 
período de 2015.

Já as exportações somaram 
4.911 motocicletas no mês 
passado, com alta de 14,3% 
em relação a setembro (4.298). 
Em comparação com o mesmo 
período de 2015 (10.959), as 
exportações caíram 55,2%. De 

Presidente da Abraciclo, 

Marcos Fermanian.

Simples Doméstico
O Diário Ofi cial da União publi-

cou a portaria que prorroga para 
o próximo dia 21 o prazo para o 
recolhimento do Simples Domésti-
co, relativo ao regime unifi cado de 
pagamento de tributos, de contri-
buições e dos demais encargos do 
empregador doméstico no mês de 
novembro de 2016. O prazo original 
para emitir a guia do e-Social e 
pagá-la vencia ontem (7).
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Brasília - O governo federal 
publicou portaria no Diário Ofi -
cial da União (DOU) com regras 
para a revisão do Benefício de 
Prestação Continuada, concedi-
do pelo INSS a idosos e pessoas 
com defi ciência. A revisão será 
feita por cruzamento contínuo de 
informações e reavaliação médica 
e social, quando for o caso. 

Depois da verifi cação, se fi car 
comprovado que o benefi ciário 
possui meios próprios ou da fa-
mília para se sustentar, “o INSS 
suspenderá ou cessará o paga-
mento do benefício, conforme 
o caso, sendo desnecessária a 
realização de reavaliação médica 
e social”. 

Essa revisão faz parte do pente-
fi no que o governo tem realizado 
nos benefícios e programas so-
ciais para inibir fraudes e reforçar 
o caixa público, incluindo segura-
dos com auxílio-doença e aposen-
tadoria por invalidez e também 
benefi ciários do Bolsa Família. 
Em julho, quando anunciou que 

A revisão faz parte do pente-fi no que vem sendo realizado nos 

benefícios e programas sociais.
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Meirelles: reforma da Previdência 
é a próxima etapa do ajuste fi scal

do Governo Central. Nenhum 
governo fez reduções, desde os 
anos 1990, desses valores em 
proporção ao PIB. Ele destacou 
ainda as intervenções feitas nos 
governos passados em alguns se-
tores, com impactos nos preços 
da gasolina e da energia elétrica, 
que “provocaram certos desar-
ranjos na economia”. Nos últimos 
anos, além do desequilíbrio es-
trutural da despesa, o orçamento 
público foi sobrecarregado pelos 
impactos de intervenções mal 
sucedidas do governo federal 
na economia.

“Desde o início da década de 
90 , nenhum governo reduziu 
a despesa primária do Governo 
Central como proporção do 
PIB. De 2007 a 2015 , em ter-
mos reais, a despesa primária 
do Governo Central cresceu o 
triplo do PIB”, disse. Somente 
de 2012 a 2015, a despesa 
primária do Governo Central 
passou de 17,3% para 19,5% 
do PIB, ressaltou (ABr).

da identifi cação desse fator, 
foi possível estabelecer uma 
base realista para construir a 
retomada do crescimento do 
país. “A crise é muito séria 
mas as medidas tomadas são 
decisivas e devidas há vários 
anos”, disse.

Meirelles lembrou que o o 
problema central é o cresci-
mento das despesas primárias 

Regras de revisão de benefício a 
idoso e pessoas com defi ciência

iria promover esse pente-fi no, o 
governo informou que cerca de 
4,2 milhões de inscritos no BPC 
seriam alvo das revisões. 

No caso de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez, o 
INSS começou a fazer as novas 
perícias em setembro. Das 21 mil 
perícias já efetuadas, 80% dos 

benefícios foram cassados na data 
da realização do exame porque os 
segurados estavam aptos a voltar 
para o trabalho. A economia gera-
da foi até agora de R$ 220 milhões, 
segundo o órgão. A revisão nesses 
benefícios deve durar até dois anos 
e a economia estimada é de R$ 6 
bilhões por ano (AE). 

Caixa reduz juros e limite 
mínimo de fi nanciamento 

Para as pessoas físicas nessa 
situação, os juros passarão de 
11,22% para 9,75% ao ano para 
imóveis do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH), de menor 
valor, e de 12,5% para 10,75% 
ao ano para imóveis do Sistema 
Financeiro Imobiliário, de valor 
mais alto.

Para os fi nanciamentos imo-
biliários a empresas, a Caixa 
reduziu os juros em 1 pp para 
todas as faixas de relaciona-
mento. As taxas cairão de 14% 
para 13% ao ano para micro e 
pequenas empresas e de 13,5% 
para 12,5% ao ano para médias 
e grandes empresas. O banco 
adotou ainda um sistema de 
classifi cação de risco que po-
derá benefi ciar as empresas 
consideradas como boas paga-
doras com redução de até 1,5 
ponto percentual (ABr).

Novo plano de segurança 
pública em janeiro

dologia para distinguir a puni-
ção de acordo com os delitos. 
“Historicamente, prendemos 
muito, mas prendemos mal. 
Prendemos quantitativamente, 
crime sem violência ou grave 
ameaça, prisão; com violência, 
só que todos saem muito rápi-
do da prisão. Com um sexto 
da pena já são liberados”. Ele 
defende que este tipo de preso 
cumpra pelo menos metade 
do tempo de reclusão previsto 
para daí então ter acesso à 
reavaliação da Justiça para 
uma possível progressão da 
pena (ABr).

Produção e venda de 
motocicletas tiveram queda

janeiro a outubro, foram ex-
portadas 48.663 motocicletas, 
quantidade 14,4% abaixo do 
registrado no mesmo período 
do ano passado, com 56.881 
unidades.

“Os números ainda refl etem 
as incertezas da economia e, 
apesar do cenário atual adver-
so, ainda acreditamos numa 
ligeira recuperação até o fi m 
do ano, devido a chegada do 
verão, que estimula o uso de 
motocicletas e o pagamento 
do 13º salário”, disse, em nota, 
Marcos Fermanian, presidente 
da Abraciclo (ABr).



OPINIÃO
Decisões do STF ignoram 

TST como órgão de cúpula 
em matéria trabalhista

Recentemente, o 

TST comemorou 

seu reconhecimento 

como Órgão do Poder 

Judiciário com a 

aprovação da EC 

92/2016.

Segundo o seu presiden-
te, Ives Gandra Martins 
Filho, o novo texto é de 

fundamental importância ao 
reconhecer a Reclamação de 
Competência, instrumento para 
a preservação da competência e 
da sua jurisprudência. 

Ele lembrou que tanto o STF 
quanto o STJ já possuem este 
instrumento, que democratiza 
o acesso às decisões dos tribu-
nais superiores. O dispositivo 
estabelece que o TST pode fazer 
valer a sua decisão caso outras 
instâncias decidam de forma 
diferente da sua.

Porém, com o “processo de im-
peachment” o modelo capitalista 
“neoliberal” ganhou mais força no 
cenário nacional. A monumental 
crise econômica, social e política 
que atravessamos oportuniza 
a concretização das propostas 
da Confederação Nacional da 
Indústria, que historicamente 
chama a legislação trabalhista 
e as decisões do TST de irracio-
nais. Para o mercado, a reforma 
trabalhista é fundamental. 

A “desregulamentação” das 
leis de proteção ao trabalho cons-
titui um “imperativo” econômico 
basal, invocado em nome da com-
petitividade, da produtividade 
e do combate ao desemprego. 
Todavia, uma profunda e ampla 
reforma causaria enorme desgas-
te aos agentes políticos, preço 
alto para um Governo ilegítimo 
e sem respaldo popular. Não se 
sabe se há um acordo tácito entre 
os Poderes ou se o Executivo 
percebeu que o Judiciário, por 
meio do STF, poderia avocar a 
desregulamentação trabalhista 
sem causar os prejuízos políticos 
temidos pelo Planalto. 

Nesse sentido, em entrevista 
em 5 de outubro do presidente 
Michel Temer à rede Bandei-
rantes, ele diz textualmente: 
“Interessante como o próprio 
Judiciário já está começando a 
fazer uma reforma trabalhista. 
Tanto que, logo depois do teto, 
nós vamos para a reforma da 
Previdência, com aquelas signi-
fi cações que eu acabei de men-
cionar. E, ao mesmo tempo, levar 
adiante o que remanescer, ainda, 
da reforma trabalhista. Porque 
se num dado momento, os tri-
bunais superiores, interpretando 
a Constituição Federal e a CLT, 
fi zer, por conta própria (risos), 
uma reforma trabalhista, nós não 
precisamos levar adiante.”

O certo é que a reforma por 
meio da desconstrução inter-
pretativa da Constituição em 

matéria trabalhista por “iniciati-
va” do STF passa a ser incisiva, 
contundente e avassaladora a 
partir do discurso de posse do 
atual presidente. Exemplo é o 
RE 895.759 em que se discutiu 
a redução de horas “in itinere” 
por meio de norma coletiva 
(negociado sobre o legislado). 
O ministro Teori Zavascki, 
monocarpicamente subverteu 
toda a compreensão jurídica 
formada na esfera trabalhista 
após nove anos de tramitação 
do processo. 

Outro caso foi a decisão do 
ministro Dias Toffoli nos autos da 
Reclamação 24.597 apresentada 
pelo Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto. Nesse processo 
o STF ignorou por completo 
o TST, vez que revogou uma 
sentença do TRT de Campinas, 
antes da análise do TST. Como 
disse Jorge Luiz Souto Maior 
“passou por cima do TST” ([4]
[4]). O STF fez letra morta da 
Constituição ao entender que os 
funcionários da saúde não têm 
direito à greve.

Por fi m, outro exemplo que 
demonstra que o TST é um ser 
fi gurativo, como toda a Justiça 
do Trabalho - apesar de constar 
da Constituição como órgão de 
cúpula do Poder Judiciário -, 
trata-se da decisão do ministro 
Gilmar Mendes sobre a ADPF 
n.º 323. O ministro, em atenção 
ao pedido da Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos 
de Ensino (Confenen), ignorou 
o TST enfrentando a questão da 
ultratividade de normas coletivas 
e suspendeu os efeitos da Súmula 
277 e de todos os processos que 
versem sobre a matéria.

As decisões chegam a ser con-
traditórias, pois enquanto Teori 
Zavascki dá validade ao nego-
ciado frente ao legislado, Gilmar 
Mendes diz que o negociado tem 
prazo de validade fi xo, ou seja, se 
a parte se recusar a negociar e 
não houver acordo para instaura-
ção de dissídio coletivo, somente 
resta a alternativa da greve, mas 
como disse Dias Toffoli, a greve 
está proibida.

Uma coisa é certa, todas as re-
centes decisões do STF em maté-
ria trabalhista mitigam o Direito 
do Trabalho e retiram a proteção 
do trabalhador. Vale ressaltar que 
é bastante preocupante a postura 
adotada pelo STF, e a total inércia 
do TST e também da comuni-
dade jurídica trabalhista. É um 
momento histórico que precisa 
de resistência. Não é possível se 
assistir à ilegítima desconstrução 
do Direito do Trabalho de forma 
tão passiva, sem enfrentamento, 
vez que o objetivo deste é asse-
gurar o mínimo de dignidade ao 
trabalhador e foi construído após 
mais de um século de lutas.

(*) - São especialistas em Direito do 
Trabalho do Bonilha Advogados.

Helena Cristina Bonilha e Wagner Luís Verquietini (*)
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Em 11 de novembro de 
2015, o Ministério da 
Saúde decretou a epide-

mia do vírus Zika como Situação 
de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional. 
Naquela data, já se passavam 
dois meses desde que médicos 
do Nordeste alertaram para o 
alto número de nascimentos 
de bebês com microcefalia em 
diversos estados.

Os primeiros casos de infec-
ção pelo zika no Brasil ocor-
reram em meados de abril de 
2015, na cidade de Camaçari, 
região metropolitana de Sal-
vador. O infectologista Antônio 
Bandeira atendeu os primeiros 
pacientes com os sintomas do 
vírus ainda desconhecido no 
país. “Eu fi quei  impressionado 
com a quantidade muito grande 
de pessoas que estavam sendo 
atendidas na emergência do 
hospital naquele momento, 
que chegavam com o mesmo 
sintoma”, lembra o médico.

Elaine Michele, moradora de São Lourenço da Mata (PE), foi 

infectada pelo vírus Zika durante a gravidez

e teve um bebê com microcefalia.

Iraque libera 
mil pessoas 
de prisão 
subterrânea 
do EI

As forças iraquianas liberta-
ram cerca de mil homens que 
eram mantidos em uma prisão 
subterrânea pelo grupo extre-
mista Estado Islâmico (EI) na 
região de Mosul. De acordo 
com a imprensa internacional, 
a prisão fi cava em Shura, a 
35 km ao sul de Mosul, e foi 
encontrada por soldados que 
analisavam o solo em busca de 
explosivos.

“Muitos prisioneiros são ex-
soldados ou agentes da polícia”, 
disse Hussam al Abbar, conse-
lheiro da província de Ninive, 
da qual Mosul é a capital. Os 
mil homens foram libertados. 
Desde o dia 17 de outubro, 
as forças iraquianas tentam 
reconquistar Mosul, que é a 
capital do califado do Estado 
Islâmico.

Com o apoio da coalizão 
internacional liderada pelos 
Estados Unidos, os iraquianos 
já chegaram ao município e 
enfrentam os jihadistas do EI 
em uma série de confrontos 
(ANSA).

Pais e alunos que perderam 
o prazo em outubro terão uma 
nova chance para garantir a ma-
trícula de 2017. A partir do dia 
16, a Secretaria da Educação de 
São Paulo abre um novo período 
de cadastro a alunos vindos 
de escolas particulares ou que 
estão fora da rede pública neste 
ano. Há vagas em todas as re-
giões do Estado para classes 
do Ensino Fundamental (1º ao 
9º ano) e Ensino Médio (1ª a 
3ª série), além da modalidade 
de Jovens e Adultos – EJA (a 
partir do 6º ano). 

Para fazer a matrícula, basta 
se dirigir a uma unidade da rede 
estadual e informar nome com-
pleto do estudante, data de nas-
cimento, endereço residencial e 
telefone para contato. No caso de 
menores de 18 anos, a inscrição 
só poderá ser feita por pais ou 

responsáveis. A Secretaria tam-
bém recomenda a apresentação 
dos documentos de certidão de 
nascimento e comprovante de 
residência. Os estudantes serão 
encaminhados à escola mais 
próxima do endereço indicado. 
O cadastro já é automático para 
aqueles que estudam na rede 
estadual em 2016.

Além das próprias unidades, 
o resultado da matrícula será 
divulgado no Portal da Educa-
ção (www.educacao.sp.gov.br) 
a partir do dia 7 de dezembro. 
Para consultar o endereço das 
escolas, os novos alunos podem 
acessar a área da Central de 
Atendimento no Portal da Edu-
cação, clicar na opção “Localize 
uma escola” e iniciar a busca por 
Diretoria de Ensino, município, 
ciclo escolar ou pelo nome da 
unidade de ensino (SEE).

A partir do dia 16, um novo período de cadastro a alunos vindos 

de escolas particulares ou que estão fora da rede pública.
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Gabriel Rosa-SMCS Divulgação

O Ministério da Saúde anun-
ciou ontem (8) a abertura de 
mil vagas para profi ssionais 
brasileiros no âmbito do 
programa Mais Médicos. A 
proposta é ampliar a participa-
ção de brasileiros na iniciativa 
por meio da substituição de 
médicos cubanos que parti-
cipam do programa por meio 
de acordo de cooperação com 
a Organização Pan-americana 
da Saúde (Opas). Das 1 mil 
vagas em 462 municípios, 838 
estão ocupadas atualmente 
por profi ssionais cubanos e 
166 são relativas à reposição 
de desistentes. 

A meta do governo é substi-
tuir um total de 4 mil médicos 
cooperados por profi ssionais 
brasileiros no prazo de três 
anos, reduzindo de 11,4 mil 
para 7,4 mil o número de par-
ticipantes cubanos. Parte da 
estratégia adotada, segundo 
o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, é ofertar vagas em 
locais que estão entre as 
opções mais escolhidas pelos 
candidatos nas últimas sele-
ções e que, atualmente, são 
ocupadas por cubanos. 

Cerca de 63 milhões de famílias, de acordo com o governo, são 

assistidas por esses profi ssionais.

A Organização dos Estados 
Americanos (OEA) vai reali-
zar uma audiência temática, 
solicitada por entidades da 
sociedade civil, para discutir 
mudanças em políticas públicas 
brasileiras, consideradas pelos 
autores do pedido retrocessos 
para a proteção da criança e do 
adolescente no país. A reunião 
deve ocorrer nos primeiros dias 
de dezembro, no Panamá.

Entre as entidades que so-
licitaram a audiência com o 
organismo internacional estão 
Instituto Alana, Conectas Direi-
tos Humanos, Ação Educativa, 
Artigo 19 e Intervozes. As 
instituições pretendem levar à 
OEA a discussão sobre a pro-
posta que estabelece um limite 
para os gastos públicos por 20 
anos, limitado à infl ação do ano 
anterior. Para as entidades que 
recorreram à OEA, a medida 
levará a cortes de recursos 
prioritários em áreas como 
educação e saúde, que afetarão 
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Epidemia do vírus Zika completa um 
ano com desafi o na área de pesquisa
Na próxima sexta-feira, (11) completa-se um ano desde que o Brasil foi ofi cialmente atingido por uma 
das maiores epidemias de sua história

bebês com microcefalia, princi-
palmente em Pernambuco. 

A relação do vírus Zika com 
a microcefalia foi descoberta 
pelos pesquisadores do Ins-
tituto de Pesquisa Professor 
Joaquim Amorim (Ipesq), em 
Campina Grande. De acordo 
com o Ministério da Saúde, de 
outubro de 2015 até outubro 
de 2016, foram notificados 
9.953 casos de microcefalia e 
outras alterações no sistema 
nervoso. 

Desse total, 4.797 casos fo-
ram descartados e 2.079 foram 
confi rmados como microcefalia. 
Outros 3.077 casos suspeitos 
permaneciam em investigação 
até 22 de outubro. Do total de 
casos confi rmados (2.079), 392 
tiveram resultado positivo para 
o vírus Zika. O ministério, no 
entanto, considera que houve 
infecção pelo Zika na maior 
parte das mães que tiveram 
bebês com diagnóstico fi nal de 
microcefalia (ABr).

Os exames dos pacientes 
foram enviados para a Univer-
sidade Federal da Bahia, onde 
foram submetidos à análise de 
virologistas que constataram a 
presença do Zika e comprova-
ram sua transmissão por vetor. 
Como nem todos os pacientes 

manifestam os sintomas da 
infecção, o registro do vírus 
no país só chamou a atenção 
a partir do segundo semestre 
de 2015, depois do surgimen-
to de casos de adultos com a 
Síndrome de Guillain-Barré e 
do nascimento de centenas de 

Saúde anuncia vagas para 
brasileiros no Mais Médicos

O ministro lembrou que o Mais 
Médicos foi criado com uma pro-
posta de três pilares: convênios, 
formação de novos profi ssionais 
por meio da abertura de cursos e 
ampliação da residência médica. 
“Nossa visão de médio prazo 
é que, ao fi nal, teremos oferta 
de médicos brasileiros para 
ocupar essa vagas”, completou. 
As inscrições serão realizadas 
entre 20 de novembro e 23 de 
dezembro. As vagas que não 
forem preenchidas por médicos 

brasileiros com atuação no país 
serão ofertadas a brasileiros 
formados no exterior. 

Atualmente, dos 18.240 
médicos participantes do 
programa, 5.274 são formados 
no Brasil (29%), 1.537 têm 
diplomas do exterior (8,4%) e 
11.429 fazem parte do acordo 
de cooperação com a Opas 
(62,6%). Mais de 63 milhões 
de famílias, de acordo com o 
governo, são assistidas por 
esses profi ssionais (ABr).

Novo período de 
matrículas para 

próximo ano letivo

OEA discutirá 
direitos de crianças e 
adolescentes no Brasil

a infância a longo prazo.
A diretora de advocacy do 

Instituto Alana, Isabella Henri-
ques, disse que as instituições 
consideram a PEC do Teto 
inconstitucional. “O Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
[ECA] determina prioridade 
orçamentária para questões 
afetas à criança e ao adoles-
cente. Educação, saúde, tudo 
que vai fazer valer os direitos 
fundamentais desse público. 
Então é uma medida inconsti-
tucional, na nossa avaliação”, 
argumentou.

Outros temas citados no pe-
dido de audiência à OEA são o 
julgamento do STF, em agosto, 
que declarou a inconstituciona-
lidade da regra que obriga as 
emissoras de televisão a veicu-
lar seus programas de acordo 
com o horário estabelecido pela 
classifi cação indicativa; e a for-
ma como a Polícia Militar de São 
Paulo reage a manifestações de 
adolescentes (ABr).
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Autoconhecimento
Aquele que conhece os 

outros é sábio. Aquele 

que conhece a si próprio 

é iluminado (Lao-Tzu, 

século VII a.C.)

Sim, eu sei: você tem pres-
sa em conseguir um em-
prego. Mas muita calma 

nesta hora. Antes de disparar 
seu primeiro currículo em bus-
ca de um emprego, faça uma 
análise sincera e honesta sobre 
sua situação atual (idade, nível 
de escolaridade, experiência 
profi ssional), suas caracterís-
ticas de personalidade (extro-
vertido, introvertido, paciente, 
impaciente, comunicativo, ágil, 
estratégico, etc).

E o tipo de atividade que 
você gostaria de fazer e onde 
(num escritório, na rua, numa 
loja, numa fazenda, numa 
fábrica, num hospital, numa 
escola, dentro de um avião, 
numa empresa grande, numa 
empresa familiar, com pessoas, 
com números, com dinheiro, na 
área comercial, RH, marketing, 
fi nanceiro, etc.), pois são infi n-
dáveis as opções e a escolha 
certa é que vai determinar sua 
realização. 

Um emprego não pode sig-
nifi car apenas o seu salário no 
fi nal do mês, mas o prazer em 
estar trabalhando em algo que 
você gosta. Confúcio já nos 
ensinava: escolha um trabalho 

que você ame e não terás que 
trabalhar um único dia em 
sua vida.

Você sabia, por exemplo, 
que nosso grande poeta Carlos 
Drummond de Andrade (1902-
1987) formou-se em farmácia e 
que nosso grande comediante 
e ator Renato Aragão, mais 
conhecido por Didi Mocó, 
formou-se em direito? Pois é, 
mas ambos seguiram carreiras 
completamente diferentes 
daquelas para as quais se pre-
param durante tantos anos.

Muitos passam a vida inteira 
sem se conhecer completa-
mente e acabam não encon-
trando a realização no que 
fazem, por mais sucesso que 
possam vir a ter. Por isso, não 
faz sentido iniciar uma jornada 
se não sabemos exatamente 
aonde queremos chegar. Infe-
lizmente é mais fácil conhecer 
o mundo exterior do que nosso 
complexo e inexplorado uni-
verso interior. Eisntein já nos 
alertava que “a maioria de nós 
prefere olhar para fora e não 
para dentro de si mesmos”. 

Pense nisso antes de iniciar 
o envio dos currículos.

(*) - Graduado em administração, 
com especializações em marketing e 
administração. É autor de ‘Vencendo 

a Crise – 100 dicas para conseguir, 
manter ou trocar de emprego’ (Ed.
Best Business) e ‘Marketing Pes-

soal – 100 dicas para valorizar a sua 
imagem’ (Ed.Record).

Sady Bordin (*)

A - Dia Mundial do Diabetes
Celebrado anualmente, no dia 14 de novembro, ‘O Dia Mundial do 
Diabetes’ foi criado com o objetivo de responder ao aumento alar-
mante de casos de diabetes no mundo. As campanhas da data visam 
conscientizar as pessoas sobre a doença e divulgar as ferramentas 
para a prevenção do diabetes. Para se ter ideia, cerca de 415 milhões 
de pessoas no mundo têm diabetes, tendo o Brasil a maior taxa de 
incidência dentre os países da América Latina. Cerca de 14 milhões 
de brasileiros convivem com ela. O diabetes é uma doença ainda sem 
cura, cujos sintomas e complicações podem ser tratados e evitados por 
meio de um estilo de vida saudável e de medicamentos que controlam 
os níveis de açúcar no sangue.

B - Engenharia Automotiva 
O Centro de Engenharia Automotiva da Poli-USP abriu o período de 
inscrições para a turma 2017 do curso de Especialização em Engenharia 
Automotiva. Os interessados em participar do processo seletivo devem 
se inscrever até 2 de dezembro. Pós-graduação “lato sensu”, o curso 
objetiva preparar, atualizar e qualifi car profi ssionais sobre produtos, 
serviços e processos industriais, com competência abrangente para solu-
cionar problemas técnicos e de gestão de empresa do setor automotivo. 
A fi cha de inscrição está disponível em (www.automotiva-poliusp.org.
br/pos-graduacao/especializacao/inscricoes/). O processo seletivo inclui 
análise de currículo e, se necessário, entrevista.  As aulas começam em 
17 de fevereiro de 2017.  

C - Guaraná no Calção
O São Paulo Futebol Clube acaba de fechar com a Poty, indústria bra-
sileira de bebidas, uma parceria para as temporadas 2017/2018. Pelo 
contrato a empresa se torna um dos patrocinadores ofi ciais do clube 
e leva a marca Guaraná Poty. O contrato prevê, além da inserção da 
marca no calção do uniforme de jogo, a realização de diversas ações de 
ativação, como a utilização de um camarote no estádio do clube para 
ações de relacionamento, placas estáticas no Centro de Treinamento, 
marca no site do SPFC e o uso do rótulo de “Patrocinador Ofi cial do São 
Paulo Futebol Clube”, além da colocação de latas do refrigerante sobre 
as mesas de entrevistas coletivas organizadas pelo clube.

D - Bolos Artesanais
A Bololô, rede de franquias de bolos presente no mercado desde 2012, 
nasceu para trazer agilidade e praticidade, sem perder o gostinho de 
casa. Os produtos são feitos de forma totalmente artesanal, unindo 
um produto de baixo custo e de valor nutricional elevado, por utilizar 
somente ingredientes naturais (frutas, legumes), sem conservantes, 
aromatizantes e outros. Pensada para quem não tem tempo de prepa-
rar em casa, mas não abre mão de uma alimentação saudável, a rede 
de franchising prioriza as tradições familiares de bolos feitos à mão, 
além de oferecê-los de maneira mais saudável. Saiba mais em (www.
bolosbololo.com.br).

E - Amigo Urso 
Joca, Lili, Dudu ou Filó! Qual nome você gostaria de dar para um amigo 
urso muito especial? No Natal do Shopping Ibirapuera, as crianças não 
só vão poder nomear, como também poderão cria-lo virtualmente e 
ainda terão chances de terminar o ano com o gigante e fofo amigo nos 
braços. A decoração natalina do centro comercial dá uma força extra 

na inspiração com o tema “Faça um amigo”, criada pela Innova Natal. 
Repleta destes simpáticos animais de diferentes tamanhos e roupagens, 
a decoração do Ibirapuera vai encantar a todos por sua ternura.  Duas 
árvores de 12 metros de altura fazem parte da cenografi a, sendo uma 
delas a alegria da criançada com escorregadores que saem de dentro 
do pinheiro gigante.

F - Turismo Sustentável 
Com a proposta de promover e construir uma estratégia nacional para a 
sustentabilidade no turismo, o Rio de Janeiro recebe, no próximo dia 30, 
no auditório da Confederação Nacional do Comércio, o Seminário Inter-
nacional de Turismo Sustentável. O evento, organizado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, reune palestrantes internacionais, trade 
turístico, autoridades, estudantes e pesquisadores para discutir estra-
tégias e práticas de sustentabilidade para o turismo e as oportunidades 
para desenvolvê-las. O Seminário destaca o início das comemorações 
de 2017, declarado o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 
Desenvolvimento pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Outras 
informações em: (http://bit.ly/2dGvTxj). 

G - Sabonetes Vegetais 
A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira, lança a edição limitada 
de Sabonetes Vegetais Mandacaru em Rendas, que combina a riqueza 
do Mandacaru, planta típica do nordeste brasileiro e que dá nome a 
linha, com a delicadeza das rendas de bilro. O design de Mandacaru 
em Rendas é fruto da colaboração com a Rendavan, associação de 
rendeiras da cidade de Dias D’Ávila, na Bahia, que é responsável por 
difundir e resgatar a arte e cultura da renda de bilro e dos bordados à 
mão, e garante a valorização do trabalho manual, a geração de renda e 
a sustentabilidade das mulheres da cidade. As rendeiras se inspiraram 
na fl or de Mandacaru para a costura de duas rendas, que ilustram a 
embalagem e os sabonetes da edição.

H - Frangos Orgânicos 
A Korin Agropecuária protagoniza um fato inédito no Brasil e dá início à 
primeira exportação de frangos orgânicos da história do País. O primeiro 
local a receber o frango orgânico, nas versões inteiro e cortes (coxa, 
sobrecoxa, asa, meio da asa, coxinha da asa e fi lé de peito) será Hong 
Kong, um dos maiores importadores de frango do mundo. O projeto, 
que começou em 2014, foi concretizado no dia 16 de outubro, com a 
partida do primeiro container de 8 toneladas do Brasil rumo a Hong 
Kong. O segundo já está programado para sair daqui a dois meses, com 
o dobro da tonelagem do primeiro envio. A expectativa da empresa é 
de crescer na exportação, não só com orgânicos, mas também com o 
frango livre de antibióticos, visando a mercados que valorizem o produto 
(www.korin.com.br).

I - Acesso à Água
As inscrições para a segunda edição do Hackathon Ambev foram pror-
rogadas até o próximo domingo (13). O desafi o terá como tema a falta 
de acesso à água potável, problema que afeta mais de 25 milhões de 
brasileiros. Durante 24 horas ininterruptas entre os dias 26 e 27, no es-
paço CUBO de coworking, os selecionados serão incentivados a pensar 
grande e propor soluções tecnológicas e inovadoras para solucionar a 
difi culdade de acesso ao recurso. O grupo que apresentar a melhor pro-
posta ganhará uma viagem para as cidades de Palo Alto, onde visitará o 

Beer Garage, escritório de inovação do grupo Anheuser-Busch Inbev, e 
São Francisco. Inscrição: (http://www.ambev.com.br/hackathon/).

J - Festival do Churrasco
Saborear o churrasco sob medida para o paladar, acompanhado da 
família e dos amigos, e ainda usufruir de várias opções de lazer e cul-
tura, tudo em um mesmo espaço. É isso o que propõe o Festival do 
Churrasco que o Memorial da América Latina e a Art Shine Promoções 
e Eventos realizam neste fi m de semana (12 e 13), das 10h00 às 21h00, 
com entrada gratuita pelos portões 8, 9 e 12. Na grelha ou no espeto, de 
carne bovina, suína, de frango, cordeiro ou camarão, todas as iguarias 
vêm acompanhadas de variadíssimo cardápio e pratos e temperos que 
atendem o gosto de adultos e crianças. Para o passeio fi car completo, 
todos os espaços do Memorial estarão abertos para os visitantes, tudo 
com entrada gratuita.

K - Área de Auditoria
Estão abertas, até o próximo dia 18, inscrições para processo seletivo 
que contratará profi ssionais sêniores para atuação na área de auditoria 
no escritório de São Paulo da KPMG no Brasil. A contratação está pre-
vista para início de dezembro. Para participar da seleção, os candidatos 
devem possuir graduação em Ciências Contábeis, CRC ativo, inglês a 
partir do nível intermediário e experiência comprovada em auditoria 
externa. Inglês avançado e CNAI serão considerados diferenciais. Veja 
as competências e experiências desejadas e mais informações no link 
(https://www.linkedin.com /jobs/cap/view/204923386?pathWildcard=2
04923386&trk=job_capjs)

L - Festival da Batata 
A zona leste será a anfi triã do 2º Festival da Batata, no Food Park do 
Interlar Aricanduva no próximo fi nal de semana (dias 12 e 13). O público 
poderá escolher diversas opções de pratos feitos com esse ingrediente 
– só de batata assada recheada são 46 combinações de recheios (carne, 
frango, carne seca, camarão, bacalhau ou berinjela com champignon, 
batata palha, molho branco ou vermelho, bacon, calabresa, lombinho, 
palmito, milho, manjericão, cebola, azeitonas pretas, requeijão, provo-
lone, Cheddar, Catupiry e parmesão, entre outros). Para quem não abre 
mão da tradicional batata frita, vai encontrar várias porções: simples, 
com nuggets, com bacon, com costelinha suína ao molho barbecue, 
e até gourmet. Mais informações em (https://www.facebook.com/
events/1476531142373463/).

M - Gelados Artesanais
A Frutos do Cerrado produz sorvetes artesanais com frutas típicas e 
exóticas. A marca utiliza, tanto frutas cultivadas em fazendas, como 
opções raras, encontradas em locais de mata nativa que a empresa 
ajuda a preservar através de refl orestamento e conscientização de pe-
quenos agricultores sobre as melhores práticas de cultivo. Frutas como 
Araticum, Buriti, Açaí, Cupuaçu, Graviola, Mangaba, Pequi, Jabuticaba, 
Amora, Cajá-manga, Tamarindo, Gabiroba e Taperebá, utilizadas para 
preparar os produtos da empresa. São colhidas manualmente e de 
forma sustentável por produtores ou moradores locais para garantir a 
manutenção dessas espécies e do ecossistema local. Saiba mais: (www.
frutodocerrado.com.br).

N - Homenagem aos Síndicos
O Secovi-SP promove no próximo dia 18 (sexta-feira), das 19h00 às 
22h30, homenagem aos síndicos e àqueles que se dedicam à gestão con-
dominial. O evento alia informação e confraternização, com palestra de 
Helder Moreira sobre “Vida de Síndico” seguida de coquetel. A iniciativa 
é gratuita e requer inscrição antecipada. Os participantes podem con-
tribuir com a Campanha do Ampliar, doando brinquedos - novos ou em 
bom estado - no dia do evento, que será realizado na sede da entidade 
(Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Mariana). Mais informações: (www.secovi.
com.br) ou tel. 5591-1306.

A - Dia Mundial do Diabetes
Celebrado anualmente, no dia 14 de novembro, ‘O Dia Mundial do 

na inspiração com o tema “Faça um amigo”, criada pela Innova Natal.
Repleta destes simpáticos animais de diferentes tamanhos e roupagens,
a decoração do Ibirapuera vai encantar a todos por sua ternura Duas

A produção industrial cresceu 
em nove dos 14 locais pesquisa-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), 
na passagem de agosto para 
setembro deste ano. O principal 
avanço registrado pela Pesquisa 
Industrial Mensal ocorreu no 
Espírito Santo, que teve alta 
de 9% na produção.

Outros locais que tiveram 
crescimento acima da média 
nacional (0,5%) foram Minas 
Gerais (2%), São Paulo (1,6%), 

Rio Grande do Sul (0,7%) e 
região Nordeste (0,6%). Com-
pletam a lista de locais com 
alta na produção o Amazonas 
(0,5%), Pará (0,5%), Rio de 
Janeiro (0,5%) e Pernambuco 
(0,2%).

Dois estados mantiveram 
em setembro o mesmo nível 
de produção do mês anterior: 
Paraná e Santa Catarina. Três 
estados tiveram queda: Goiás 
(-3,3%), Ceará (-1,9%) e Bahia 
(-1,6%) (ABr).

“A Anatel  tem um 
quadro de pessoal 
que está com tudo 

mapeado. Acompanhamos 
a qualidade da prestação do 
serviço e, na necessidade de 
uma intervenção, a equipe que 
seria nomeada seria composta 
por profi ssionais experientes, 
altamente capazes”, declarou.

De acordo com dados da 
Anatel, a Oi opera em 4,5 mil 
municípios - de forma exclusiva 
em cerca de 2 mil deles. Autora 
do maior pedido de recuperação 
judicial da história do Brasil, a 
empresa tem entre seus prin-
cipais credores alguns bancos 
públicos, como o BNDES, 
Banco do Brasil e Caixa. Só a 
Anatel afi rma ser credora de 

Presidente da Anatel, Juarez Quadros.

O custo de vida na cidade 
de São Paulo subiu 0,37% em 
outubro na comparação com 
o mês anterior. O aumento 
se deve principalmente aos 
grupos transporte e habitação. 
O primeiro teve  aumento de 
1,44% no período, puxado 
pelos reajustes nos preços do 
álcool e da gasolina. O segundo, 
subiu 0,73%, infl uenciado pelo 
aumento no preço do botijão e 
do telefone. 

O índice foi divulgado on-
tem (8) pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Dentre os dez grupos 
que compõem o índice, houve 
aumento em cinco deles (habi-
tação, equipamento doméstico, 
transporte, saúde e despesas 
diversas), queda em quatro 
(alimentação, que caiu apenas 
-0,01%, vestuário, recreação e 
despesas pessoais) e um deles 
se manteve estável no mês 
(educação e leitura).

Entre janeiro e outubro, a 

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, confi rmou 
que a maior parte dos recursos 
repatriados do exterior deverá 
ser utilizada no pagamento dos 
chamados “restos a pagar”, que 
são as despesas empenhadas, 
mas não pagas até o dia 31 
de dezembro de cada ano. A 
informação foi confi rmada pelo 
ministro.

Dos R$ 46,8 bilhões arre-
cadados com a repatriação, o 
governo federal terá R$ 35,25 

bilhões. O valor a ser usado 
nos restos a pagar poderá 
fi car entre R$ 15 bilhões e R$ 
20 bilhões, segundo Meirelles. 
Inicialmente a Receita tinha 
anunciado uma arrecadação 
de R$ 50,9 bilhões no valor 
declarado  por pessoas físicas 
e jurídicas que aderiram ao 
programa de regularização 
de ativos (também conhecido 
como repatriação). Houve, 
porém, uma inadimplência de 
R$ 4,153 bilhões (ABr).
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Anatel garante serviços se 
houver intervenção na Oi

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, garantiu ontem (8) que a autarquia terá condições de 
administrar os serviços prestados pela empresa telefônica Oi caso haja intervenção federal na companhia

pela 7ª Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro, que marcou para o 
próximo dia 16 a data da media-
ção entre a Anatel e a empresa 
referente às multas aplicadas 
pela agência reguladora – que 
representam grande parte do 
passivo da empresa.

De acordo com Quadros, a 
intervenção pode exigir mudan-
ças na atual legislação, já que, 
hoje, a Lei Geral de Telecomuni-
cações só faculta à intervenção 
nos serviços prestados sob o 
regime de concessão pública, 
como o de telefonia fi xa operado 
pela Oi, deixando de fora os 
produtos oferecidos por meio 
de uma autorização federal, 
como os de telefonia celular e 
internet (ABr).

uma dívida de mais de R$ 20 
bi, relativa à multas adminis-
trativas; créditos tributários e 

ônus contratuais.
O processo de recuperação 

judicial está sendo conduzido 

Custo de vida sobe 
0,37% em SP

Restos a pagar receberão 
recursos repatriados

Produção industrial 
cresceu em nove

locais em setembro
Divulgação
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taxa acumulada foi de 5,73% e, 
entre novembro do ano passado 
e outubro deste ano, o acúmulo 
é de 7,63% (ABr).
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Em 1980 os evangélicos 

correspondiam a 6,6% 

da população brasileira, 

o  equivalente a 7,2 

milhões de pessoas

Em 2010, segundo o 
IBGE, esse número pas-
sou para 42,3 milhões 

de pessoas, o que equivale a 
22,4% da população do país. 
Paralelamente a esta expan-
são numérica da população 
neopentecostal observa-se 
outro fenômeno: a presença 
cada vez maior deste grupo na 
arena política por intermédio 
de políticos que se declaram 
defensores dos valores evan-
gélicos.

Um levantamento feito em 
agosto de 2014 pela Broadcast 
Político mostrou que naquela 
eleição houve um aumento de 
45% no número de candidatos, 
comparando com a eleição de 
2010, que se identifi caram no 
horário gratuito como pastor, 
bispo e autoridades da igreja 
evangélica. Segundo o TSE, 
ao fi nal da eleição de 2014 a 
bancada evangélica presente 
na Câmara Federal conseguiu 
reeleger 53% dos seus deputa-
dos, índice que se aproxima ao 
percentual geral de candidatos 
reeleitos, que atingiu 56,5%. 

O peso da bancada evan-
gélica tem contribuído para 
que este grupo ocupe espaços 
centrais na Câmara, como é o 
caso da presidência de partidos 
e o comando de importantes 
comissões parlamentares. Em 
2016, outro levantamento, 
agora feito pela revista Veja, 
mostrou que 250 candidatos 
a prefeitos e vereadores ado-
taram em suas campanhas, 
ao lado de seus nomes, suas 
funções hierárquicas evan-
gélicas. 

Após eleitos observa-se que 
a bancada evangélica vem 
confi rmando o seu discurso: 
um comportamento pauta-
do na defesa de bandeiras 
socioeconômicas direitistas 

tradicionais e na defesa dos 
valores morais e familiares. 
No que tange à decisão do 
voto, estudos recentes sobre 
o comportamento eleitoral 
mostram a fi delidade do eleitor 
evangélico ao seu local de culto 
e à autoridade religiosa local. 
Se estas autoridades fi zerem 
questão, podeminfl uenciar no 
voto dos eleitores evangélicos 
durante os cultos. 

Tal conclusão é corroborada 
por indicadores demonstrando 
que os evangélicos são os fi éis 
mais assíduos aos cultos e 
apresentam baixo índice de ex-
posição às informações oriun-
das dos diferentes veículos de 
imprensa. Consequentemente, 
presume-se que suas atitudes 
e opiniões sobre o mundo da 
politica têm grandes possibi-
lidades de se formar a partir 
do contato direto com outras 
fontes primárias de informação 
como família, amigos, local de 
trabalho, além das autoridades 
religiosas.

Essas informações permitem 
compreender melhor a presen-
ça cada vez mais frequente de 
estratégias eleitorais direcio-
nadas para conquista do voto 
evangélico. Em 2014 o tema 
religião ocupou a agenda elei-
toral durante a campanha para 
o governo do Rio de Janeiro e 
se mostrou um apoio decisivo 
para levar a candidata do PSB 
ao segundo turno na eleição 
presidencial. Em 2016, no 
Rio de Janeiro, foi eleito para 
prefeito um líder evangélico e 
ex-bispo da Igreja Universal do 
Reino de Deus. 

Portanto, pelo peso do elei-
torado neopentecostal no Bra-
sil é importante levarmos em 
conta que hoje em dia eles se 
colocam como um importante 
aliado para o sucesso eleitoral 
dos aspirantes ao Executivo e 
Legislativo no país.

(*) - É professor de Ciência Política e 
do mestrado acadêmico em Direito 

do Centro Universitário
Internacional Uninter.

Doacir Gonçalves de Quadros (*)

O crescimento do eleitor 
evangélico e o voto

A economia brasileira começa 
a reagir diante de medidas 
adotadas pelo governo federal 
e pelo Legislativo. Ao observar 
o resultado de pesquisas de 
mercado que mostram maior 
confi ança dos consumidores e 
empresários, o deputado Pedro 
Cunha Lima (PSDB-PB) avalia 
que, apesar da necessária cau-
tela e da continuidade de ações 
e reformas, já é possível dizer 
que o país começa a retomar o 
crescimento. A valorização de 
importantes estatais também 
representa uma sinalização de 
recuperação.

Após o impeachment de 
Dilma, as empresas voltaram 
a agregar valor de mercado. 
A Petrobras passou de R$ 101 
bilhões para R$ 240 bilhões; 
a Eletrobrás, de R$ 9 bilhões 
para R$ 31 bilhões; e o Banco 
do Brasil, de R$ 41 bilhões para 
R$ 78 bilhões. “Temos sempre 
que diagnosticar o colapso 
que o Brasil ainda vive pelo 
número de desempregados e 
pela situação que o governo 
anterior deixou a nossa eco-
nomia. Mas, a partir de agora, 
com as medidas tomadas e o 
enfrentamento da real situa-
ção, as coisas começam a se 
endireitar”, comemora Cunha 
Lima.

O deputado afi rma que a eco-
nomia começa a reunir condições 

Deputado Pedro Cunha Lima 

(PSDB-PB).
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Participantes de um seminá-
rio na Câmara, que discutiu os 
direitos da pessoa idosa, afi r-
maram que um primeiro passo 
para garantir o envelhecimento 
saudável da população seria 
colocar em prática a legislação 
existente sobre o assunto, como 
o Estatuto do Idoso. Apesar de 
contar com boas leis, o Brasil 
ainda não está preparado para 
lidar com o avanço da expecta-
tiva de vida, que ocorreu antes 
que o País enriquecesse.

Existem hoje 24 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos 
no Brasil. O número equivale 
a aproximadamente 12% da 
população e crescerá a quase 
30% em 2050. São pessoas que 
demandam serviços de saúde, 
previdência, turismo, trans-
porte, segurança, educação, 
cultura e até mesmo empregos. 
Conforme os especialistas, no 
entanto, essas pessoas sequer 
são ouvidas e estão longe de 
exercer um protagonismo que 

Lucena: “Precisamos de uma 

agenda propositiva em defesa 

dos idosos”.

Estão previstas as vota-
ções dos destaques do 
projeto que desobriga a 

Petrobras de ser a operadora 
exclusiva do pré-sal e altera 
as regras de sua exploração. 
O líder do governo, deputa-
do André Moura (PSC-SE), 
informou que a Câmara deve 
votar requerimento de urgên-
cia do projeto do Executivo 
que estabelece a revisão do 
auxílio-doença e da aposenta-
doria por invalidez. A proposta 
estava prevista na MP 739, 
encaminhada pelo Executivo, 
e perdeu a vigência no dia 4 
de novembro. 

Mesmo tramitando em regi-
me de urgência constitucional, 
que tranca a pauta do Plenário 
após 45 dias de sua edição, a 
votação da urgência regimental 
da matéria pelo Plenário per-
mite que o texto seja votado 
hoje, independente de prazos 
e relatórios. Para Moura, é uma 
medida importante para o País. 
“Estamos aí com várias perícias 
que estavam agendadas. todas 
elas em cima da MP que estava 

Câmara deve votar destaques do projeto que desobriga

a Petrobras de ser a operadora exclusiva do pré-sal.
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O senador José Aníbal (PSDB-SP) rebateu os 
parlamentares da oposição que criticam a propos-
ta que limita os gastos públicos por entenderem 
que, para o país sair da crise, o governo Temer 
deveria aumentar os gastos. “São irresponsáveis 
e ignoram a realidade”, afi rmou o senador ao 
relatar que os governos do PT deixaram o país 

na pior crise econômica da história.  
Destacou que, em debate na Comissão de 

Constituição e Justiça sobre a PEC dos Gastos 
foi apresentado um gráfi co dos últimos 120 anos 
mostrando que, em nenhum outro momento, o 
Brasil teve uma queda na economia tão forte 
como nos últimos três anos. Reclamou que o 

PT destinou R$ 500 bilhões do BNDES para um 
programa de incentivo a empresas que não gera-
ram nenhum negócio novo e concedeu renúncias 
fi scais que devem chegar a R$ 200 bilhões este 
ano. Trata-se, afi rmou, de “uma sangria que 
precisa ser contida com urgência”.

“O que é possível fazer hoje é o contrário do 

que eles estavam fazendo, senão o Brasil não 
sobrevive. Esses irresponsáveis, inconsequentes, 
até o último dia, agravaram o desastre brutal que 
provocaram nas contas públicas, nas empresas 
públicas (que foram pilhadas, Petrobras e Eletro-
brás destacadamente), nos fundos de pensão”, 
disse o senador (Ag.Senado).

Novas regras 
para jogos 

de azar
estão em 
pauta no 
Senado

A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional 
(CEDN) volta a se reunir 
hoje (9), para apreciar três 
matérias, entre elas a que 
amplia o leque dos jogos de 
azar legalizados no país. Do 
senador Ciro Nogueira (PP-
PI), o projeto defi ne os tipos 
de jogos a serem explorados, 
os critérios para autorização, 
as exigências para os sócios 
e as regras para distribuição 
de prêmios e arrecadação 
de tributos.  Cassinos, bin-
go, jogo do bicho e apostas 
eletrônicas poderão ser 
legalizados. O substitutivo, a 
cargo do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), 
também trata das loterias 
federal e estaduais e do swe-
epstake — um tipo de loteria 
relacionada com corrida de 
cavalos. 

Pelo texto, a delegação 
para exploração dos jogos de 
azar compete exclusivamen-
te à União. Caberá à Caixa, 
na qualidade de agente 
operador, a administração 
das contas das empresas, 
bem como o apoio a ações 
de fi scalização dos jogos. O 
processo para a concessão 
da exploração de jogos de 
azar será sempre precedido 
de licitação. A concessão 
terá a duração de até 25 anos, 
dependendo da modalidade, 
podendo ser renovada por 
igual período uma única 
vez.

Outro projeto que consta 
da pauta é o que unifi ca as 
regras sobre gestão, poder e 
controle social das agências 
reguladoras. A matéria é de 
autoria do senador Eunício 
Oliveira (PMDB-CE) e tem 
a senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) como relatora. 
Aprovado em agosto, o texto 
será submetido a um turno 
extra de votação por se tra-
tar de um substitutivo (Ag.
Senado).

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB–TO) presidirá a Co-
missão Especial que fará um 
levantamento das obras fede-
rais paralisadas e identifi cará 
as causas e os responsáveis 
pela paralisação, além de 
propor leis para evitar no-
vas ocorrências. A comissão 
temporária, instalada ontem 
(8), será integrada por nove 
senadores e funcionará por 
um ano.

De acordo com Ataídes, que 
também foi autor do pedido 
de criação da comissão, “em-
bora se reconheça que, em 
alguns casos, a paralisação 
da obra se deve a restrições 
orçamentárias imprevisíveis, a 
causa maior do problema é a 
falta de profi ssionalismo dos 
gestores públicos”.

Durante a reunião, foi apre-
sentada a lista do Governo 
Federal com os municípios, 
por nome do empreendi-
mento, onde constam 1.600 
obras, sendo que a meta é 
reativar pelo menos 70% dos 
empreendimentos até 30 de 
junho de 2017 e os demais 

O presidente do Senado, Renan Calheiros, acredita que a 

comissão ajudará a impedir mais prejuízos para a população.
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Câmara deve votar 
participação da Petrobras no 

pré-sal e revisão de benefícios
Líderes partidários decidiram ontem (8), em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a 
pauta de votações desta semana na Câmara

em validade, e que foram sus-
pensas aguardando a votação 
desse projeto que o governo 
apresentou com urgência”, 
afi rmou André Moura.

O líder da Rede, deputado 
Aliel Machado (PR), afi rmou 
que a oposição é contra a 
urgência do projeto e que vai 
obstruir as votações desse 
tema. “É preciso debater mais 

com a sociedade, levar todas 
essas informações, até porque 
a própria sociedade não enten-
deu o tamanho do teor desse 
projeto e o impacto que traz 
para o Brasil. Vamos continu-
ar em obstrução, mas vamos 
tentar algumas emendas para 
diminuir o prejuízo”, informou 
Machado.

Sobre o projeto que altera 

a regularização de ativos no 
exterior, Rodrigo Maia voltou a 
afi rmar que assim que o Senado 
votar o projeto, a Câmara vai 
pautar o texto. De acordo com 
Maia, as duas Casas trabalham 
em harmonia. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
afi rmou na semana passada que 
pretendia apresentar uma nova 
proposta (Ag.Câmara).

Comissão do Senado fará 
levantamento de obras inacabadas

até 2018. São obras em mais 
de mil cidades dos 26 estados 
e do Distrito Federal.

O senador Roberto Muniz 
(PP-BA), que integra o cole-
giado, sugeriu que a comissão 
convoque representantes da 
Caixa, já que, segundo ele, o 
banco é responsável pela gestão 
de quase 30% das obras. “É 
importante a gente convocar 
alguém do banco para que 
possamos entender como será 
a retomada das obras, seria 

importante esse esclareci-
mento”, pontuou.

Já o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, acredita 
que a comissão ajudará a 
impedir mais prejuízos para 
a população. “Num país que 
não tem dinheiro para investir 
em infraestrutura, se deparar 
com este “cemitério” de obras 
inacabadas é um desperdício 
e uma inversão muito grande 
de prioridades”, declarou (Ag. 
Senado).

Aplicação de leis e protagonismo dos 
idosos para envelhecimento seguro

Precisamos de uma agenda 
propositiva”, disse o deputado 
Roberto de Lucena (PV-SP), 
presidente da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa. O médico e presidente 
do Centro Internacional de Lon-
gevidade no Brasil, Alexandre 
Kalache, destacou que o bom 
envelhecimento requer saúde, 
convívio com outras pessoas, 
aquisição de novos conheci-
mentos e recursos fi nanceiros 
para se manter. 

Ocorre que muitas vezes 
faltam essas condicionantes – 
porque faltam acesso à saúde 
ou à educação, por exemplo – e 
o cidadão fi ca sem qualidade de 
vida. “Estamos envelhecendo 
na contramão, com problemas 
de ensino, de nutrição, de cons-
trução de estrada, de emprego 
digno. É preciso que a socieda-
de dê as mãos, e o Poder Público 
tenha esse papel fundamental 
de ser o catalisador”, comentou 
o médico (Ag.Câmara).

deveria caber a elas.
“O Brasil chegou a essa nova 

realidade despreparado. Não 
adianta agora fi carmos em cima 
de uma agenda de lamentação. 

Medidas começam 
a surtir efeito na 

recuperação de estatais

necessárias para voltar a crescer 
e a gerar emprego e renda. O 
que, segundo ele, é fundamen-
tal diante de uma imensidão de 
cerca de 12 milhões de desempr-
egados. “É preciso insistir, há um 
caminho longo pela frente, pois 
os problemas que enfrentamos 
não se resolvem do dia para a 
noite, mas é bom percebermos 
que o rumo está sendo ajustado. 
É preciso ter franqueza quanto 
a situação que vivemos, pois a 
população foi enganada durante 
muitos anos. Tudo vinha sendo 
colocado debaixo do tapete. Mas, 
com essa franqueza e tomando 
as medidas necessárias, começa-
mos a retomar o crescimento”, 
destacou o deputado (psdbna-
camara). 

José Aníbal rebate críticas e diz que PT foi irresponsável
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Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2016

Data e Hora: 19/09/2016, às 9 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Convocação: Dispensada a convocação face 
à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Mesa: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; e Rafael Lopes Segatelli, 
Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do objeto social da Companhia e a respectiva alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: (I) Aprovar a inclusão, ao objeto social da Companhia, das seguintes atividades: (a) de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras atividades decor-
rentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levantamento de dados 
cadastrais e documentação, bem como controle e processamento de dados; e (b) de serviços de call center para as afiliadas da Companhia. (II) Em consequência da deliberação tomada acima, o Artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2 - O objeto social da Companhia consiste na: (a) distribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, 
primários e industrializados; (b) exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurante e lanchonete; (c) prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; (d) exploração da atividade de correspon-
dente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas 
de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levantamento de dados cadastrais e documentação, bem como controle e processamento de dados; (e) prestação de serviços de call center para as afiliadas da 
Companhia; e (f) participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista.” (III) Face ao exposto, a consolidação do Estatuto Social da Companhia foi aprovada pelos acionistas, e passará a vigorar conforme 
o Anexo I. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; Rafael Lopes Segatelli, Secretário. Acionistas presen-
tes: Carrefour Nederland B.V., pp. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Carrefour S.A., pp. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; e Península II Fundo de Investimento em Participações, pp. Eduardo Pongrácz Rossi e Renata Catelan 
P. Rodrigues. Certifico que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19/09/2016. Mesa: Presidente - Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Secretário - Rafael Lopes Segatelli. JUCESP sob nº 469.864/16-3, em 
01.11.2016. (a) Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social do Atacadão S.A. - Denominação, Sede e Objeto - Artigo 1º - A Companhia girará sob a denominação social de Atacadão S.A. - Artigo 2º - O 
objeto social da Companhia consiste na: (a) distribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e industrializados; (b) exploração de supermercados 
e lojas de departamentos, restaurante e lanchonete; (c) prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; (d) exploração da atividade de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) re-
cebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) servi-
ços suplementares para o levantamento de dados cadastrais e documentação, bem como controle e processamento de dados; (e) prestação de serviços de call center para as afiliadas da Companhia; e (f) participação em outras socieda-
des, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista. § Único - De acordo com as exigências de cada Unidade da Federação e observados os limites do objeto social da Companhia, as atividades das filiais poderão ser detalhadas. 
Artigo 3º - A Companhia tem sua sede e foro situados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, no Bairro de Vila Maria, CEP 02170-901, podendo, observadas as disposições legais 
vigentes, abrir, instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências, escritórios e qualquer outra espécie de dependência, em todo o território nacional, mediante deliberação da Diretoria. Duração - Artigo 4º - O prazo de duração da 
Companhia é indeterminado. Capital Social - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 4.054.761.146,00, dividido em 3.550.153.178 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
§ Primeiro - A ação é indivisível perante a sociedade, e a cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das assembleias gerais. § Segundo - A Companhia não poderá criar partes beneficiárias, conforme dispos-
to no artigo 46 da Lei das S.A. Administração - Conselho de Administração - Artigo 6º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração, responsável por definir estratégias, metas e objetivos gerais da 
Companhia e de suas subsidiárias, e pela Diretoria, que deve implementar as decisões tomadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, em ambos os casos, na forma da lei e deste Estatuto Social e de acordo com as nor-
mas internas do Conselho de Administração. Artigo 7º - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 8 e no máximo por 11 membros, nacionais ou estrangeiros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, nos termos 
da lei, para o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. § Primeiro - No caso de vacância de quaisquer dos cargos do Conselho de Administração em virtude de renúncia, morte, incapacidade permanente ou ausência permanente 
do respectivo membro do Conselho, os outros membros, no prazo de 10 dias a partir do evento deverão eleger um substituto para preencher o cargo vago exclusivamente até o término do mandato do respectivo Conselheiro, ou convocar 
a Assembleia Geral com a finalidade de eleger um novo membro do Conselho para substituir tal membro até o final do respectivo mandato. § Segundo - Caberá ao Conselho de Administração nomear o Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho. § Terceiro - O Presidente do Conselho de Administração, e na sua ausência ou impedimento, o Vice-Presidente, deverá convocar as reuniões do Conselho ordinárias a cada trimestre e, reuniões do Conselho extraordinárias sem-
pre que necessário. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante convocação por escrito enviada a todos os membros do Conselho com pelo menos 8 dias de antecedência da data da reunião. Ademais, qualquer 
membro do Conselho de Administração poderá solicitar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, sendo que, nessa hipótese, caso o Presidente do Conselho 
de Administração deixe de convocar a reunião solicitada por quaisquer dos conselheiros no prazo de cinco dias a partir do respectivo pedido, tal membro poderá convocar diretamente a reunião do Conselho de Administração com a mes-
ma agenda solicitada, desde que a convocação, observado o prazo de 8 dias de antecedência, indique a razão pela qual o assunto a ser discutido requer uma reunião extraordinária antes da próxima reunião ordinária do Conselho de 
Administração. § Quarto - A convocação de todas as reuniões do Conselho de Administração deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na respectiva reunião, bem como uma cópia ou referência a todos os documentos a se-
rem analisados/discutidos de acordo com a convocação. O Presidente do Conselho de Administração deverá acrescentar à pauta qualquer item solicitado por qualquer conselheiro. § Quinto - Salvo acordo em contrário, as reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia serão realizadas na sede da Companhia ou em qualquer outro local na mesma cidade, sendo permitida a participação por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, des-
de que permitam a identificação e garantam a participação efetiva dos participantes, e através do qual todos os participantes possam simultaneamente ouvir uns aos outros. As reuniões somente serão instaladas com a presença da maio-
ria dos membros do Conselho de Administração. § Sexto - O Presidente ou, na sua ausência, o Vice-Presidente, presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ou, na ausência de ambos, a maioria simples dos membros presentes ou 
representados na reunião do Conselho de Administração deverá nomear um dos demais membros para atuar como presidente da reunião do Conselho de Administração, o qual indicará qualquer pessoa como secretário. § Sétimo - Cada 
membro terá direito a um voto nas deliberações das reuniões do Conselho de Administração, e as decisões, salvo disposição em contrário em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria dos votos 
dos presentes na respectiva reunião. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de acordo de acionistas devidamente ar-
quivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. § Oitavo - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá outorgar procuração por escrito a qualquer outro membro para repre-
sentá-lo em uma reunião específica, podendo assim o conselheiro nomeado votar em nome do membro ausente à referida reunião, sendo, assim, considerado presente à reunião. § Nono - As atas das reuniões do Conselho de 
Administração deverão ser lavradas em livro próprio da Companhia. Artigo 8º - O Conselho de Administração terá os seguintes comitês, que serão regidos de acordo com as regras previstas nos respectivos regulamentos internos, bem 
como pelas disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: (i) Comitê de Auditoria; (ii) Comitê Estratégico; e (iii) Comitê de Recursos Humanos. Diretoria - Artigo 9º - A Diretoria da Companhia será composta por 
no mínimo 2 e no máximo 5 membros, alocados a duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. Os Diretores terão designações e atribuições distintas com base na divisão a que forem alocados. Na Divisão 
Holding serão nomeados até 3 Diretores, sendo um designado “Diretor Superintendente - Divisão Holding”, um designado” Diretor Financeiro - Divisão Holding” e um designado “Diretor sem designação Específica - Divisão Holding”. Na 
Divisão Atacadão serão nomeados 2 Diretores, sendo um “Diretor Superintendente - Divisão Atacadão” e um “Diretor Financeiro - Divisão Atacadão”. Todos os Diretores serão residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho de Administração, 
os quais terão os poderes necessários à regular administração dos negócios da Companhia, obedecidas as determinações contidas em lei e neste Estatuto Social e as determinações estabelecidas pelo Conselho de Administração. 
§ Primeiro - Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 3 anos, considerando-se ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Fica expressamente ressalvado que nenhum diretor 
deverá permanecer no exercício do cargo após completar o seu 70º aniversário. § Segundo - Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá, quando solicitado, até 5 dias úteis após a Assembleia Geral Ordinária, em 
uma reunião do Conselho de Administração convocada para tal finalidade, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. § Terceiro - Nos casos de vacância de quaisquer dos cargos da Diretoria, 
no prazo máximo de 30 dias após o evento, o Conselho de Administração se reunirá para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. Artigo 10 - Observadas as matérias reservadas ao Conselho de Administração e à 
Assembleia Geral, e os atos privativos da Diretoria descritos neste Estatuto, compete aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do 
Conselho de Administração e da Assembleia Geral nas suas respectivas Divisões; (ii) propor o orçamento anual, o plano de negócios estratégicos e o plano de expansão e investimento, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente 
pelo Conselho de Administração; (iii) internamente no âmbito das suas respectivas Divisões, deliberar sobre a instalação e o fechamento de filiais, depósitos, centros de distribuição, escritórios, seções, agências, representações por 
conta própria ou de terceiros, em qualquer ponto do País ou do exterior; e (iv) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. Artigo 11 - A Diretoria se reúne 
validamente com a presença da maioria dos Diretores e delibera por maioria de votos dos Diretores presentes ou representados na reunião pertinente. Caberá ao Diretor Superintendente - Divisão Holding o voto de desempate nas delibe-
rações. Artigo 12 - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e 
todas as demais pessoas presentes à reunião. § Primeiro - As convocações para as reuniões da Diretoria serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do 
dia, a data, a hora e o local da reunião. § Segundo - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 13 - Observada a auto-
ridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme estabelecido neste Estatuto, compete ao Diretor Superintendente - Divisão Holding e ao Diretor Superintendente - Divisão Atacadão, dentro de suas respectivas 
Divisões: (i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsidiárias; (iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual, do plano 
de expansão e de investimento e do plano estratégico da Companhia; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, logística, administrativa, planejamento e recursos humanos, bem como todos os negócios e 
operações da Companhia; (v) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais; e (vi) coordenar as atividades dos demais 
Diretores e empregados de suas respectivas Divisões. § Único - Compete privativamente ao Diretor Superintendente - Divisão Holding: (i) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucio-
nal; e (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Artigo 14 - Compete ao Diretor Financeiro - Divisão Atacadão e ao Diretor Financeiro - Divisão Holding, dentro de suas respectivas Divisões: (i) coordenar, administrar e supervisio-
nar as áreas financeira, tributária, controle de gestão e contábil da Companhia, sendo responsáveis por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual naquilo que se refere às suas respectivas Divisões; (ii) gerenciar as atividades de 
tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos; e (iii) todas as demais questões administrativas que não sejam expressamente atribuídas aos demais Diretores. Artigo 15 - Os Diretores terão as suas áreas de atuação 
segregadas por divisões negociais, as quais serão identificadas no ato de sua nomeação. Adicionalmente ao disposto no presente Estatuto, a Companhia terá um regimento interno que determinará de forma pormenorizada as competên-
cias específicas de cada Divisão e dos Diretores que as integram. Os acionistas e a Diretoria farão com que os Diretores nomeados pautem as suas ações de forma a observar a referida segregação, cujo descumprimento será passível de res-
ponsabilização e punível pela Companhia. Artigo 16 - Não obstante o disposto no Artigo 15 acima, e observada a autoridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme estabelecido neste Estatuto, e tendo obtido apro-
vação de governança prévia quando necessário (i.e. Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral, conforme o caso) fica desde já estabelecido que os seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Diretores que inte-
gram a Divisão Holding: (i) sugerir ao Conselho de Administração, e após obtida aprovação pelo Conselho, implementar a política macro de negócios da Companhia e de suas subsidiárias no Brasil; (ii) elaborar, anualmente, para aprecia-
ção do Conselho de Administração, as Contas da Diretoria; (iii) implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Administração com relação às subsidiárias da Companhia; (iv) representar a Companhia na qualidade de acionista, 
sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; e (v) sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas as suas subsidiárias no país. § Primeiro - Caberá 
aos Diretores da Divisão Atacadão a prática de todos e quaisquer atos não englobados na competência específica da Divisão Holding. § Segundo - Os Diretores da Companhia somente poderão praticar os atos relativos aos negócios de 
sua respectiva Divisão e, observado o disposto em lei, não serão responsáveis por quaisquer atos praticados pelos Diretores da outra Divisão. Artigo 17 - Observadas a segregação de poderes prevista neste Estatuto, a Companhia será re-
presentada legalmente e estará obrigada, (i) pela assinatura isolada do Diretor Superintendente da respectiva Divisão, (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores de uma mesma Divisão, (iii) pela assinatura de um Diretor em conjun-
to com um procurador, ou, ainda, (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto nos parágrafo único deste Artigo. § Único - Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um único Diretor agindo isola-
damente ou um procurador com poderes bastante poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito de recursos 
nas contas bancárias da Companhia, ou ainda para emissão de recibos configurando pagamentos efetuados à Companhia através de cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. A representação da Companhia 
perante quaisquer órgãos, departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplicações financeiras em nome da Companhia, de prazo não superior a um ano e com instituições financeiras, 
também incumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes suficientes. Artigo 18 - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão assinados (i) isoladamente pelo Diretor 
Superintendente da respectiva Divisão ou (ii) por quaisquer dois outros Diretores da mesma Divisão, agindo conjuntamente, e, em todos casos, conterão poderes específicos que observarão as restrições constantes deste Estatuto e terão 
prazo de validade limitado. Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva Divisão a que pertencerem os Diretores signatários do respectivo instrumento de mandato. O Conselho de Administração terá o direito de autori-
zar a outorga de procurações por qualquer diretor individualmente, estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devida observância dos assuntos sujeitos à Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. 
§ Único - As procurações contendo poderes ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos administrativos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado. Assembleia Geral - 
Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, no curso dos 4 meses imediatamente subsequentes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei. Artigo 20 - A 
Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que os interesses societários, este Estatuto Social ou a legislação aplicável exigirem. Artigo 21 - A convocação das Assembleias Gerais se dará pelo Presidente do Conselho de 
Administração e, na sua ausência ou impedimento temporário, por quaisquer outros dois Conselheiros agindo conjuntamente, ou ainda nas formas previstas em lei. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer pessoa presente e 
selecionada pela maioria dos acionistas presentes ou representados na Assembleia Geral em questão. § Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto 
Social ou em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pela maioria dos votos válidos dentre as acionistas presentes, não sendo consideradas eventuais abstenções. O presidente de todas as 
Assembleias Gerais não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das 
Sociedades por Ações. § Segundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. O edital de 
convocação de todas Assembleias Gerais deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na respectiva Assembleia Geral, bem como uma cópia de todos os documentos relacionados à pauta de tal Assembleia Geral. § Terceiro - As 
atas de Assembleia poderão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 22 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas 
em lei e observado o disposto no artigo 23 abaixo: (i) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (ii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, as-
sim como a dos membros do Conselho Fiscal; (iii) reformar o Estatuto Social, incluindo qualquer deliberação de aumento ou redução de capital; (iv) deliberar, de acordo com proposta apresentada pelo Conselho de Administração, sobre a 
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (v) deliberar sobre a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários, resgate, amortização, recompra ou qualquer outro tipo de negociação com ações ou outros valores 
mobiliários de emissão da Companhia ou a criação de ações preferenciais ou classes adicionais de ações ordinárias; (vi) aprovar a transformação da Companhia; (vii) deliberar sobre a dissolução da Companhia, cisão da Companhia, incor-
poração de ações ou incorporação de qualquer sociedade pela Companhia ou desta por qualquer sociedade; e (viii) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Artigo 23 - A 
Companhia e sua administração observarão as disposições de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado em sua sede social, conforme previsto no artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. Exercício Social e 
Demonstrações Financeiras - Artigo 24 - O exercício social terminará em 31/12 de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão elaborados o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais demonstrações 
contábeis exigidas em lei, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil, que deverão ser anualmente auditados por auditores independentes inscritos perante a CVM - 
Comissão de Valores Mobiliários. § Primeiro - O lucro líquido, como definido no Artigo 191 da Lei das Sociedades por Ações, apurado em cada balanço semestral ou anual terá destinação determinada pela assembleia geral, observados o 
dividendo obrigatório de 0,1% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. § Segundo - Nenhum acionista terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja aprovado expressamente pela as-
sembleia geral. § Terceiro - Poderá o Conselho de Administração propor, e poderá a Assembleia Geral decidir sobre a constituição das reservas previstas nos artigos 194 a 197 da Lei das Sociedades por Ações, bem como orçamentos de ca-
pital com base nos quais lucros poderão ser retidos e reinvestidos pela Companhia. § Quarto - A Companhia terá uma reserva para investimentos (“Reserva de Investimentos”), limitada ao montante equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) do capital social total e à qual até 50%do lucro líquido anual poderá ser destinado, a qual terá finalidade de custear investimentos de crescimento e expansão a serem realizadas pela Companhia. § Quinto - A Companhia terá uma 
reserva para capital de giro (“Reserva de Capital de Giro”), limitada ao montante equivalente a 50% do capital social total e à qual até 50% do lucro líquido anual poderá ser destinado, a qual terá finalidade de financiar o capital de giro 
da Companhia. § Sexto - Os prejuízos serão transportados para o exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente. Artigo 25 - O Conselho de Administração está autorizado a levantar balancete intermediário da Companhia e a pro-
por à assembleia geral a distribuição intermediária de dividendos. Dissolução, Liquidação e Transformação - Artigo 26 - A Companhia será dissolvida, liquidada ou transformada nos casos previstos em lei, ou por resolução tomada pe-
los acionistas em Assembleia Geral. § Único - O modo de liquidação será determinado pelos acionistas em Assembleia Geral, na qual um Conselho Fiscal será eleito para funcionar durante o período de liquidação e serão nomeados o(s) 
liquidante(s), fixada a sua remuneração, e estabelecidas as diretrizes de seu trabalho. Alterações - Artigo 27 - O presente Estatuto poderá ser modificado mediante resolução dos acionistas de acordo com o disposto no artigo 135 da Lei 
das Sociedades por Ações. Lei Aplicável e Resolução de Disputas - Artigo 28 - O presente Estatuto deverá ser regido e interpretado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Artigo 29 - Todas as disputas relacionadas ou decor-
rentes deste Estatuto Social deverão ser submetidas à arbitragem, nos termos do Regulamento de Arbitragem da Câmara Internacional de Arbitragem (International Chamber of Commerce - ICC), por três árbitros nomeados em conformi-
dade com tal Regulamento (“Tribunal Arbitral”). A arbitragem realizar-se-á na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local onde a sentença arbitral será proferida. A arbitragem será conduzida em inglês. § Primeiro - Sem pre-
juízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer acionista poderá buscar perante tribunais competentes de qualquer país (i) antecipação de tutela ou medida cautelar, e (ii) execução das decisões arbitrais proferidas de acordo com 
esta cláusula arbitral. O ajuizamento de eventuais medidas nos termos previstos neste artigo não implicará em renúncia à cláusula arbitral aqui estabelecida ou à jurisdição do Tribunal Arbitral. § Segundo - A existência e o teor do pro-
cesso arbitral e de quaisquer decisões ou sentença serão mantidos em sigilo pelas partes e pelos membros do Tribunal Arbitral, exceto (i) na medida em que a divulgação possa ser exigida de uma parte para cumprir uma obrigação legal, 
para proteger ou exercer um direito, ou para fazer cumprir ou impugnar de boa fé uma sentença em processo judicial perante um tribunal ou outra autoridade judicial, (ii) se com o consentimento de todas as partes, (iii) quando necessá-
rio para o preparo ou apresentação de demanda ou de defesa na arbitragem, (iv) se tais informações já forem de domínio público exceto se por violação desta cláusula, ou (v) por ordem do Tribunal Arbitral a pedido de uma das partes. 
§ Terceiro - A Companhia será vinculada pela presente cláusula arbitral para todos os fins legais”. São Paulo, 16/09/2016. Mesa: Presidente - Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Secretário - Rafael Lopes Segatelli.

H. HEMO - HEMOTERAPIA BRASIL S.A.
Em Constituição

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data, Hora e Local: 27.09.16, às 10:hs, a Avenida Pacaembu, n° 1.261,  São Paulo - SP. Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos acionistas representantes da
totalidade do capital social, nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: André Malzoni Langhi, Presidente;
e Ricardo Haddad, Secretário. Ordem do dia: (i) a constituição de uma sociedade por ações; (ii) a discussão e aprovação do Estatuto Social; (iii) a subscrição e integralização de ações da Cia;
e (iv) a eleição, fi xação do mandato e remuneração dos membros da Diretoria. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas fundadores da Cia decidiram,
por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar a constituição da sociedade por ações sob a denominação de H. Hemo - Hemoterapia Brasil S.A.; (ii) aprovar o Estatuto Social; (iii) aprovar a
subscrição, pelos acionistas de 1.000 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, fi cando o capital social no valor total de R$ 1.000,00, sendo que, deste valor, serão integralizados
R$ 100,00 (cem) reais, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata na forma de Anexo II; e (iv) eleger para compor a Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, os seguintes
Diretores sem designação específi ca: a) Carlos Henrique Maciel, brasileiro, casado, psicólogo, portador da cédula do RG n° M-1.286.506 SSP/MG, e do CPF/MF n° 441.972.686-53,
residente e domiciliado a Rua Conceição do Mato Dentro, n° 250, apartamento 602A, Belo Horizonte - MG; (b) Ricardo Haddad, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do RG n. 18.712.987 
SSP/SP, e do CPF/MF n° 138.536.718-02, residente e domiciliado a Estrada Limeirinha, n° 800, casa 302, Ribeirão Preto - SP; (c) André Malzoni Langhi, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula do RG n° 44.084.465-4 SSP/SP, e do CPF/MF n° 338.812.628-30, residente e domiciliado a Rua Sergipe, n° 634, apartamento 14, São Paulo - SP; e (d) Cristina Pontes
Langhi, brasileira, solteira, biomédica, portadora do RG n° 8.914.402-8 SSP/SP, e do CPF/MF n° 043.747.678-27, residente e domiciliado a Rua Domingos Fernandes, n° 251, apartamento 31,
São Paulo - SP. Declaração de Desimpedimento. Os membros da Diretoria eleitos fi rmarão os respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio e declararão, sob as penas da lei, não
estarem impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis. Os membros da Diretoria eleitos neste ato não farão jus à remuneração até posterior deliberação da
assembleia geral de acionistas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. “Estatuto Social da H. Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1. A H.
Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. (“Cia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei n° 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Cia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pacaembu, n° 1.261, Bairro Pacaembu, CEP 
01234-001, e poderá instalar, alterar e encerrar fi liais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3. A Cia tem por objeto social a
participação no capital de outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior e a gestão de participações societárias. Artigo 4. A Cia
tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$ 1.000,00 (um mil
reais), dividido em 1.000 (um mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Cia, e cada ação
ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 7. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro)
primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo 1°. A Assembleia Geral será convocada e instalada em
observância às disposições legais aplicáveis, e será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme decidido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia, sendo que
caberá ao Presidente da Assembleia Geral convidar, dentre os presentes,o secretário dos trabalhos. Parágrafo 2°. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Cia presentes à Assembleia Geral. Artigo 8. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas pela
Lei das S.A., deliberar acerca das seguintes matérias: (i) reformar o Estatuto Social da Cia; (ii) eleger e destituir os administradores da Cia; (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores,
e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por eles apresentadas; (iv) autorizar a emissão de debêntures; (v) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (vi) deliberar sobre a avaliação
de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social; (vii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Cia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir
liquidantes e julgar-lhes as contas; e (víii) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Capítulo IV - Da Administração - Seção I - Da
Diretoria - Artigo 9. A Cia é administrada por uma Diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 04 (quatro) Diretores, sendo que todos atuam como Diretores sem designação
específi ca, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1°. A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Cia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta,
tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.
Parágrafo 2°. Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, lavrado no livro correspondente, e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e
posse de seus substitutos. Parágrafo 3°. No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pela Diretoria.
No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser
substituído por substituto designado pela Diretoria, até o preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do
Diretor substituído. Artigo 10. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. Parágrafo 1°. As reuniões da Diretoria
são instaladas com a presença da maioria de seus membros, devendo ser escolhido por esses em comum acordo um Presidente e um Secretário da reunião, não havendo necessidade de que o
Secretário seja membro da Diretoria. Parágrafo 2°. Os membros da Diretoria que participarem das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro sistema de telecomunicação, serão
considerados presentes à reunião. Será ainda considerada regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação,
desde que as deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os presentes posteriormente, ou que o respectivo voto seja enviado à Cia na forma do parágrafo terceiro abaixo.
Parágrafo 3°. Os membros da Diretoria poderão votar por e-mail, fax, carta ou telegrama, enviados à Cia, e caberá, neste caso, ao Secretário da reunião fazer com que o voto seja um anexo à ata
correspondente. Parágrafo 4°. Nas reuniões, a Diretoria delibera por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto. Artigo 11. A Cia será representada da seguinte forma: (i) por quaisquer
02 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por qualquer Diretor ou procurador, para a prática de atos que envolvam exclusivamente a representação da Cia em processos judiciais e/ou administrativos,
inclusive para a outorga de procurações para fi ns de representação da Cia em citados processos; (iii) por qualquer Diretor, em conjunto com um procurador com poderes específi cos, nos termos
do Parágrafo 1° abaixo; ou (iv) por 01 (um) ou mais procuradores com poderes específi cos, nos termos do Parágrafo 1° abaixo. Parágrafo 1°. A Cia poderá ser representada apenas pela
assinatura de 01 (um) Diretor nas seguintes hipóteses: a) realização de atos que impliquem pagamento de tributos (taxas, impostos, contribuições, etc.); b) abertura e movimentação de contas
bancárias em nome da Cia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas em um período de 1 (um) mês; c) transferências de
recursos entre contas bancárias de titularidade da própria Cia; d) celebração de contratos de câmbio cujos recursos sejam creditados diretamente em conta corrente de titularidade da Cia; e)
representação perante órgãos públicos federais, estaduais, municipais e distritais, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista, incluindo mas não se limitando à Junta
Comercial e Receita Federal; f) atos que impliquem em obrigações e/ou pagamentos de montantes que não ultrapassem o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) em uma única operação ou em um
conjunto de operações relacionadas em um período de 1 (um) mês. Parágrafo 2°. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Cia por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de
validade limitado ao máximo de 01 (um) ano, exceto pelas procurações ad judicia, que podem ter prazo de duração superior a 01 (um) ano ou mesmo indeterminado. Parágrafo 3°. A Assembleia
Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos que vinculem a Cia por apenas um dos membros da Diretoria ou um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de
competência, restringir, em determinados casos, a representação da Cia a apenas um Diretor ou um procurador. Artigo 12. A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral,
que pode fi xá-la em montante anual ou mensal e global ou individual, obedecido o disposto no caput do artigo 152 da Lei das S.A., cabendo à Diretoria, em Reunião de Diretoria, promover a
distribuição e individualização da remuneração, se fi xada por montante global. Seção II - Do Conselho Fiscal - Artigo 13. O Conselho Fiscal da Cia, com as atribuições estabelecidas na Lei
das S.A., será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. Parágrafo 1°. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante
convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais, sendo seu Presidente eleito pela Assembleia Geral. Parágrafo 2°. Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo
de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Cia para eleger um novo
membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato· do membro impedido ou vacante. Capítulo V - Do Exercício Social E Demonstrações
Financeiras - Artigo 14. O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas na
legislação aplicável. Parágrafo 1°. Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações fi nanceiras, sem
prejuízo de outras demonstrações exigidas por Lei: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) demonstração
dos fl uxos de caixa. Parágrafo 2°. Fará parte das demonstrações fi nanceiras do exercício a proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste
Estatuto Social e na legislação aplicável. Parágrafo 3°.A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos intercalares ou constituir reservas com
base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. Artigo 15. O lucro líquido do exercício terá o destino que a Assembleia Geral lhe der, conforme recomendação da
diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 16. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício,
a título de dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido auferido no período em questão, ajustado nos termos da Lei das S.A. Artigo 17. A Diretoria poderá deliberar o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social em que tais juros foram
pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI - Da Prática de Atos Ultra Vires -
Artigo 18. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, procurador ou funcionário da Cia que a envolva em obrigações relativas a
negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo VIl - Da Liquidação
- Artigo 19. A Cia será dissolvida nos casos previstos em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido pela Assembleia Geral e nos termos dos artigos 208 e seguintes da
Lei das S.A. Capítulo VIII - Do Foro - Artigo 20. Quaisquer controvérsias ou disputas oriundas do presente Estatuto Social serão submetidas ao foro da Comarca de São Paulo, com a exclusão
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 21. Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.” São Paulo, 27/09/16. A Ata em inteiro teor foi registrada sob NIRE 3530049673-6 em 21.10.2016

NOVA TREF. TREFILADOS DE PRECISÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação de Licença de Operação N°26005152, válida até 29/09/2020, para trefilação
de metais não ferrosos, sito à Travessa Benedito Sebastião Sobrinho, 90 - CEP 08531-220
- Vila Tanquinho, Ferraz de Vasconcelos/SP.

Pregão Eletrônico nº 20/CELOG/2016
Nº Processo: 67101002379201609. OBJETO: O objeto desta licitação é o 
Registro de Preços para Aquisição de Material de Defesa. Total de Itens 
Licitados: 10. Edital: 09/11/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. 
ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega 
das Propostas a partir de: 09/11/2016 ou pelo site www.comprasnet.gov.br 
Abertura das Propostas: 22/11/2016 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59 - NIRE nº 35.300.329.635

Edital de Convocação Para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Estre Ambiental S.A.a se reunirem em AGE a ser realizada no dia 18/11/16, às 10 hs, no endereço 
da sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, a fim de deliberarem, na forma da 
lei, sobre a seguinte ordem do dia: (i) a ratificação da contratação, pela Attend Ambiental S.A. (“Attend”), subsidiária da Companhia, 
de contrato de empréstimo no valor total de USD 9.000.000,00, no qual a Companhia e a CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de 
Resíduos de Itaboraí Ltda. (“CTR”) figuram na qualidade de garantidoras (“Bridge Loan” e “Operação”, respectivamente); (ii) a ratificação 
da outorga, pela Companhia e pela CTR, de garantia corporativa e aval em favor da Attend, por meio da assinatura do Bridge Loan; 
(iii) outorga de alienação fiduciária de ações representativas do capital social da Attend de titularidade da Companhia como garantia 
do pagamento integral e o cumprimento de todas as obrigações oriundas do Bridge Loan e dos demais documentos correlatos; (iv) a 
autorização para a Companhia e a CTR firmarem o Bridge Loan e todos e quaisquer outros atos, contratos, instrumentos, aditivos e/ou 
documentos relacionados à Operação e que possam ser necessários para formalizar e concluir corretamente as garantias prestadas 
no âmbito da Operação. São Paulo, 9/11/16. Wilson Quintella Filho - Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/11/2016)

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Instrumento Particular de 4º Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, A Ser Convolada em 
Espécie Com Garantia Real e Com Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.

Entre Estre Ambiental S.A. - como Emissora, Wilson Quintella Filho - como Fiador, com anuência de sua cônjuge identificada neste Instrumento, Estre Coleta Holding S.A. - como 
Garantidora Anuente, e e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - como Agente Fiduciário - Datado de 23 de Março de 2016 Instrumento Particular de 4º 
Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, A Ser Convolada em Espécie Com Garantia Real e Com 
Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo 
qualificadas: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar,em SP/SP, CNPJ/MF nº 
03.147.393/0001-59, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, CPF/MF nº 006.561.978-11, RG nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador”); Tatiana 
Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77, RG nº 22.372.891-3 SSP/SP (“Cônjuge Anuente”); Estre Coleta Holding S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou “Garan-
tidora Anuente”); e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira credenciada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Avenida das Américas, 
nº 500, Bloco 13, Grupo 205, em RJ/RJ, CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, nomeada para representar, perante a Emissora, a 
comunhão dos interesses dos debenturistas da referida emissão, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto 
com a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente e a Garantidora Anuente, “Partes”). Considerandos - Considerando Que, em 04/07/11 a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente, a P.N.A.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A. (antiga denominação da Estre Coleta) e o Agente Fiduciário celebraram o Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A., conforme aditado em 25/07/11, em 17/11/11 e em 05/03/15 (“Escritura”); Considerando Que, as Cláusulas 1.3 e 4.1.11 da Escritura preveem 
a celebração de um aditamento à Escritura para formalizar a convolação da espécie das Debêntures de subordinada para com garantia real, não sendo necessária a realização de assem-
bleia geral de acionistas da Emissora ou Assembleia Geral de Debenturistas para este fim; e Considerando Que, foram realizadas Assembleias Gerais de Debenturistas em 06/09/12, em 
13/11/12, em 06/09/13, em 07/03/14, em 15/04/14, em 08/09/14, em 08/09/15, em 29/09/15, em 29/10/15 e em 09/11/15 (“AGDs”), as quais deliberaram sobre determinadas modificações 
à Escritura. Isto Posto, têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o presente “Instrumento Particular de Quarto Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quarto Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições. 1. Definições - 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais 
maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura. Todos os termos 
no singular definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme 
previsto neste instrumento” e palavras da mesma importância quando empregadas neste Quarto Aditamento, a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este instrumento 
como um todo e não a uma disposição específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que de outra forma especi-
ficado. Todos os termos definidos neste Quarto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou 
formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste instrumento, todos os termos e condições da Escritura aplicam-se total 
e automaticamente a este aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem transcritos neste instrumento. 2. Autorização - 2.1. 
O presente Quarto Aditamento é celebrado com base nas Cláusulas 1.3 e 4.1.11 da Escritura e nas deliberações das AGDs. 3. Arquivamento - 3.1. Este Quarto Aditamento será arquivado 
na JUCESP e registrado no Cartório de Títulos e Documentos competente, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 129 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações - 4.1. As Partes resolvem excluir as Cláusulas 1.3, 2.1.3, 2.1.3.1, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 
4.1.11.3.3, 4.1.11.3.3.1, 4.1.11.3.5, 6.1(ii)(b) e 6.1(ii)(c) da Escritura, com a consequente renumeração das cláusulas, conforme necessário. 4.2. Por meio do presente Quarto Aditamento, 
as Partes concordam em substituir a nomenclatura “da espécie subordinada, a ser convolada em espécie com garantia real, e com garantia fidejussória adicional” por “da espécie com 
garantia real e com garantia fidejussória adicional”, passando a Cláusula 3.2.1 viger com a seguinte redação: “3.2.1. A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, para distribuição pública com esforços restritos de colocação da Emissora.” 4.3. As Partes 
resolvem alterar a Cláusula 4.1.9.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.9.1. As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das 
Sociedades por Ações, e contarão com garantia fidejussória do Fiador.” 4.4. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.10.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.1. 
As Debêntures contam com garantias reais e com garantia fidejussória adicional (“Garantias”). A cessão fiduciária de direitos creditórios e de conta bancária, foi aprovada e realizada com 
base nas RCAs e nas AGEs de que trata a Cláusula 1.1 acima. A alienação fiduciária de ações ordinárias representativas de 37,653% (trinta e sete inteiros e seiscentos e cinquenta e três 
milésimos por cento) do capital social da Logística Ambiental de São Paulo S.A., sociedade por ações com sede na Avenida Marechal Mario Guedes, nº 221, Jaguaré, no município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.032.886/0001-02 (“Ações Loga” e “Loga”, respectivamente), nos termos da Cláusula 4.1.11.2.2 abaixo, foi aprovada e realizada 
com base na Assembleia Geral Extraordinária da Estre Coleta Holding S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 
I, 3º andar, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.235.893/0001-04 (“Estre Coleta”) realizada em 04 de julho de 2011 (“AGE da Garantidora”), 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da Estre Coleta. As alienações fiduciárias: (i) de ações ordinárias representativas de 100,0% do capital social da Estre 
Coleta (“Ações SPE Loga”) nos termos da Cláusula 4.1.11.2.4 abaixo foram aprovadas e realizadas com base na RCAs e na AGEs de que trata a Cláusula 1.1 acima; (ii) dos Imóveis, 
descritas na Cláusula 4.1.11.3.7 abaixo foram aprovadas com base nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de setembro de 2015, da Assembleia Geral 
Extraordinária da Cavo Serviços e Saneamento S.A. (“Cavo”) realizada em 06 de outubro de 2015 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 06/10/15. A 
Cessão Fiduciária da Diferença entre o Valor da Alienação dos Imóveis, conforme descrita na Cláusula 4.1.11.3.8 abaixo, foi aprovada com base nas deliberações da Assembleia Geral de 
Debenturistas realizada em 29/09/15, da Assembleia Geral Extraordinária da Cavo realizada em 06/10/15 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 06/10/15; 
e a Cessão Fiduciária Sobre os Direitos Aquisitivos Decorrentes da Escritura Pública de Venda e Compra, conforme descrita na Cláusula 4.1.11.3.9 abaixo, foi aprovada com base nas 
deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de setembro de 2015 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 06 de outubro de 2015.” 
4.5. As Partes resolvem incluir a Cláusula 4.1.10.2.5 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.2.5. Alienação Fiduciária dos Imóveis. Por meio dos Instrumentos Parti-
culares de Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças (“Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis”) celebrados: (i) entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário em 29/09/15, referente aos imóveis matriculados sob os nº 216, 217, 3.368, 20.647 junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP; (ii) entre a Emissora, a Cavo e 
o Agente Fiduciário em 29/09/15, referente aos imóveis matriculados sob os nº 24.407, 33.099 e 7.971 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná; 
e (iii) entre a Emissora e o Agente Fiduciário em 29/09/15, referente ao imóvel hoje matriculado sob o nº 15.276 junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, Estado do São 
Paulo, foram alienados fiduciariamente em garantia das obrigações decorrentes desta Escritura, os imóveis acima mencionados (“Alienação Fiduciária dos Imóveis”), estando os efeitos do 
contrato mencionado no item “i” acima sujeitos à liberação do gravame existente em garantia da Execução Fiscal nº 0053469-63.2013.4.03.6182 e estando o contrato mencionado no item 
“iii” sob condição suspensiva, permanecendo com seus efeitos suspensos até a data da: (a) formalização da transferência da propriedade do imóvel à Emissora no 4º Cartório de Registro 
de Imóveis de Campinas, Estado do São Paulo, nos termos da Escritura de Venda e Compra celebrada em 18/08/1999, conforme abaixo definida; e (b) a extinção do usufruto vitalício sobre 
o imóvel em favor de José Raffi Sobrinho, devidamente formalizado junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP (as “Condições Suspensivas do Imóvel nº 15.276”).” 4.6. As 
Partes resolvem incluir a Cláusula 4.1.10.2.6 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.2.6. Por meio de Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia nº 
ICF326/15, celebrado entre a Emissora, a Cavo e o Agente Fiduciário em 29 de setembro de 2015, para garantir as obrigações decorrentes desta Escritura, a Emissora e a Cavo cederam 
fiduciariamente em garantia aos titulares das Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, a titularidade de todos e quaisquer créditos a que tenham direito após a excussão da 
garantia constituída por meio dos Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis de que são titulares e de que venham a ser titulares durante a vigência das Debêntures e dos respectivos 
Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis.” 4.7. As Partes resolvem incluir a Cláusula 4.1.10.2.7 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.2.7. Cessão Fiduciária 
Sobre os Direitos Aquisitivos Decorrentes da Escritura Pública de Venda e Compra. Por meio do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre 
a Emissora e o Agente Fiduciário em 06 de outubro de 2015, para garantir as obrigações decorrentes desta Escritura, a Emissora cedeu fiduciariamente em garantia aos titulares das 
Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, a titularidade de todos e quaisquer direitos de que é titular e de que venha a ser titular durante a vigência das Debêntures, decorrentes 
da escritura de compra e venda lavrada em 18/08/1999, pela qual a Emissora adquiriu o imóvel hoje matriculado sob o nº 15.276 junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/
SP, o qual está devidamente descrito na referida matrícula (“Escritura de Compra e Venda”) e todos os direitos creditórios decorrentes da alienação do referido imóvel ou da cessão para 
terceiros da Escritura de Compra e Venda (“Cessão Fiduciária Sobre os Direitos Aquisitivos Decorrentes da Escritura Pública de Venda e Compra”).” 4.8. As Partes resolvem alterar a 
Cláusula 4.5.1.2 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.2. A partir do dia 27/12/12, as debêntures farão jus ao pagamento de Juros Remuneratórios correspondentes 
a 100% da variação acumulada das Taxas DI, capitalizada de spread (sobretaxa) de 2,9500% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis 
por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada Debêntures, conforme o caso, desde a Data de Emissão ou da data do último 
pagamento dos Juros Remuneratórios, o que ocorrer por último, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo) de acordo com a fórmula descrita na Cláusula 
4.5.1.5 abaixo.” 4.9. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.5.1.4 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.4. Os Juros Remuneratórios serão pagos a partir de 09 de 
março de 2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09/03/12 e o último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/12; 27/12/12; 09/03/13; 09/09/13; 
09/03/14; 31/10/14; 09/03/15; 02/05/16; 09/09/16; 09/03/17. 4.10. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures será amortizado nos percentuais e datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de amortização 
parcial extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme estabelecidas nas Cláusulas 4.8, 5.1 e 5.2 abaixo, respectivamente. 
Parcela - Data de Pagamento - Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário de Emissão - Valor amortizado por Debênture - Unitário (em R$): 1 - 02/05/16 - 50% - 125.000,00; 
2 - 09/09/16 - 25% - 62.500,00; 3 - 09/03/17 - 25% - 62.500,00. 4.11. As Partes resolvem incluir a Cláusula 5.2.1.2 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “5.2.1.2. A partir 
do dia 27 de dezembro de 2012 a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar a totalidade das Debêntures e liquidá-las antecipadamente. Caso aconteça o resgate antecipado, a 
CETIP deverá ser comunicada com, no mínimo, 02 dias úteis de antecedência.” 4.12. As Partes resolvem incluir o item “xxii” na Cláusula 5.3.1 da Escritura, o qual passa a viger com a 
seguinte redação: “(xxii) caso haja oferecimento de quaisquer novas garantias aos debenturistas titulares da Segunda Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Emissora (“Nova 
Garantia Ofertada à Segunda Emissão” e “Segunda Emissão”, respectivamente), não seja oferecida a opção ao Debenturista de escolher, a seu exclusivo critério, (x) compartilhar a Nova 
Garantia Ofertada à Segunda Emissão de forma proporcional ao saldo devedor de cada uma das emissões de debêntures da Emissora; ou (y) exigir a formalização de nova garantia cujo 
valor represente, com relação ao saldo devedor da Emissão, o mesmo percentual que o valor da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão representa do saldo devedor da Segunda 
Emissão, sendo certo que, caso o órgão societário competente que aprova a constituição da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão não aprove o seu compartilhamento com a 
Emissão ou a concessão da nova garantia à Emissão, conforme o caso ou, no último caso, a assinatura dos instrumentos que constituem ambas as garantias não seja feita de forma con-
comitante, fica desde já certo e ajustado que a proposta da constituição da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão deverá ser levada ao órgão societário competente em conjunto com 
a proposta de constituição da nova garantia à Emissão, se for o caso.” 4.13. As Partes resolvem alterar a Cláusula 5.3.1.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “5.3.1.1. 
A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento indicados nas alíneas (i) sendo que, neste caso, a obrigação pecuniária descumprida deverá necessariamente se referir ao 
pagamento de amortização e/ou dos Juros Remuneratórios, devendo qualquer outra hipótese de inadimplemento de obrigação pecuniária observar a Cláusula 5.3.1.2 abaixo), (iii), (iv), (x), 
(xi), (xii), (xiii), (xviii), (xix) e (xxii) acima, e que não sejam sanados nos respectivos prazos de cura, quando estabelecidos, acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, 
independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá declarar vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures 
e exigir o pagamento que for devido.” 4.14. As Partes resolvem alterar as Cláusulas 6.1(ii), 6.1(v)(a) e (vi)(c) da Escritura, que passam a viger com as seguintes redações: “6.1. A Emissora, 
até a liquidação de todas as obrigações previstas nesta Escritura, adicionalmente se obriga a: (...) (ii) durante a vigência das Debêntures, a Emissora deverá manter a razão entre limite anual 
de Endividamento Líquido sobre LAJIDA consolidado (“Índice Financeiro”) de: (a) 5,0 vezes da Data de Emissão até 31/12/11; e (b) 3,0 (três) vezes de 01/01/14 até a Data de Vencimento; 
(...) (v) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações: (a) dentro de, no máximo, 04 meses após o término de cada exercício social, cópia de suas demonstrações 
financeiras completas relativas ao respectivo exercício social encerrado, acompanhadas de parecer dos auditores independentes registrados na CVM, sendo certo que tais auditores inde-
pendentes deverão ser uma entre as seguintes empresas: (i) KPMG Auditores Independentes; (ii) PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (iii) Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes; ou (iv) Ernst & Young Terco Auditores Independentes; (...) (vi) atender integralmente as obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, abaixo transcritas: (...) (c) 
divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores, dentro de 04 
(quatro) meses contados do encerramento do exercício social.” 4.15. As Partes resolvem alterar os itens “i” e “v” da Cláusula 9.1 da Escritura, que passam a viger com as seguintes redações: 
“(i) é sociedade por ações devidamente constituída, com existência válida e em situação regular segundo as leis do Brasil, bem como está devidamente autorizada a desempenhar as ativi-
dades descritas em seu objeto social; (...) (v) no seu melhor conhecimento, nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação perante qualquer 
autoridade governamental ou órgão regulatório, é exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações nos termos desta Escritura e das Debêntures, ou para a realização da 
Emissão, exceto a inscrição da Escritura na JUCESP, o registro nos cartórios competentes do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Loga e/ou do Contrato de Alienação Fiduciária de 
Cotas FIP e/ou do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações SPE Loga, e/ou dos Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis e do registro das Debêntures na CETIP;” 4.16. As Partes 
resolvem alterar os itens “i” e “ii” da Cláusula 10.1 da Escritura, que passam a viger com as seguintes redações: “(i) Para a Emissora: Estre Ambiental S.A. - Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo, SP; At.: Srs. Roberto Nakagome e Júlio Volotão (com cópia para as Sras. Carla Bernardes e Diana Weiss), Telefone: (11) 3709-2300; 
e-mail: roberto.nakagome@estre.com.br e julio.volotao@estre.com.br; c/c: carla.bernardes@estre.com.br e diana.weiss@estre.com.br. (ii) Para o Fiador: At.: Sr. Wilson Quintella Filho, 
Rua Jesuíno Arruda, 797 – 3º andar – conjunto 32, Itaim Bibi – São Paulo, SP, Telefone: (11) 4314-4829”. 4.17. A partir desta data a Estre Coleta Holding S.A., devidamente qualificada acima, 
deixa de ser parte integrante da Escritura, sendo que a expressão “Partes” passa a referir-se à Emissora, ao Fiador, ao Cônjuge Anuente e ao Agente Fiduciário, em conjunto, e qualquer 
menção à “Garantidora Anuente” passa a referir-se à Estre Coleta Holding S.A. 4.18. As Partes resolvem alterar a Cláusula 6 da Escritura, para suprimir a menção à “Garantidora Anuente”, 
que passa a viger com a seguinte redação: “6. Das Obrigações Adicionais da Emissora e do Fiador” 5. Ratificações - 5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, 
todas as cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Quarto Aditamento. 6. Consolidação da Escritura - 6.1. Os termos 
e condições da Escritura seguem consolidados até a presente data na forma do Anexo I ao presente Quarto Aditamento. 7. Das Disposições Finais - 7.1. As Partes declaram e garantem, 
para fins dos artigos 360 a 367 da Lei 10.406/2002, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 7.2. Este Quarto Aditamento é firmado em caráter irre-
vogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores. E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente 4º Aditamento, em 05 vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 testemunhas. São Paulo, 23/03/16. Jucesp nº ED000750-0/004 em 03/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Aterros e Valorização Holding S.A.
CNPJ/MF nº 18.854.317/0001-50 - NIRE 35.300.456.769 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidnete, Julio 
Cesar de Sã Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros da 
diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; e 
(e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, André Luís Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram neste ato, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
Cesar de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 471.322/16-7 em 03/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Tratamento Holding S.A. 
CNPJ/MF nº 19.257.462/0001-17 - NIRE 35.300.459.199

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10:45 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente dato, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 5SP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o caro de 
Diretor Financeiro Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar o 
cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; e (e) 
para ocupar o cargo de Diretor sem designação o específica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram neste ato, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades; e (b) ficam desde logo Investidos nos 
cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
Cesar de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 471.413/16-1 em 03/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Experiências internacionais demonstram que a adoção 
de um marco regulatório relacionado à gestão de re-
síduos de equipamentos eletroeletrônicos contribui 

para promover a inovação e aumentar a competitividade 
das empresas que compõem o setor.  A constatação faz 
parte da tese de doutoramento da pesquisadora Luciara 
Cid Gigante, defendida junto ao Departamento de Política 
Científi ca e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências 
(IG) da Unicamp. A orientadora do estudo foi a professora 
Leda Gitahy.

De acordo com Luciara, a defi nição de legislações que 
regulam a coleta e reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos 

tem proporcionado a abertura de janelas de oportunidades 
em diversos países. Um exemplo visível nesse sentido é a 
China, que até recentemente era considerada um “paraíso 
de poluição”. Várias cidades chinesas abrigavam verdadei-
ros lixões desse tipo de material, que era exportado por 
outros países. “Ocorre que o equipamento eletroeletrônico 
é classifi cado como resíduo perigoso. Ele pode liberar uma 
série de elementos, como metais pesados, que afetam 
negativamente tanto o meio ambiente quanto a saúde da 
população”, explica a autora da tese.

Em 2008, a China formulou uma legislação denominada 
Diretiva Chinesa para regular a coleta e reciclagem dos 
resíduos eletroeletrônicos. O documento foi inspirado na 
Diretiva Europeia, criada seis anos antes, mas adaptado às 
especifi cidades do país. A norma chinesa, conforme Luciara, 
estabeleceu como ponto principal que a responsabilidade 
pela destinação fi nal do resíduo é do fabricante, mesma 
posição da legislação válida para os países integrantes da 
União Europeia.

Antes mesmo de a China tomar essa decisão, acrescenta 
a professora Leda, diversas nações da Europa avançaram 
muito em relação à gestão dos resíduos em geral e dos 
eletroeletrônicos em particular. “Algumas delas, como 
Suécia, Alemanha e Dinamarca, para fi car somente em três 
exemplos, estão bem próximas do lixo zero. O índice de 
reciclagem alcançado por elas é superior a 90%”, informa. 
Segundo Luciara, a tese não tinha, a princípio, intenção 
de estudar o caso da China, mas ele acabou se impondo 
durante a pesquisa pela sua importância.

Ao realizar buscas em diferentes bases de dados in-
ternacionais, a pesquisadora verifi cou o crescimento do 
número de patentes registradas (indicador de inovações) 
após a introdução dos marcos regulatórios nacionais. “Ao 
compararmos os resultados das buscas, nós vimos que eles 
eram muito parecidos. Partiam do quase nada para um 
aumento signifi cativo no número de patentes, avanço este 
impulsionado pelas novas normas de gestão de resíduos. 
Na relação de países que mais geraram inovações aparece 

Estudo aponta que regulação da gestão de resíduos 
eletroeletrônicos contribui para promover a inovação e 
a competitividade de empresas

a China em primeiro lugar, 
seguida por Estados Unidos, 
Alemanha, Coreia do Sul e 
Japão”, elenca a autora da 
tese.

As principais inovações 
nesse segmento, aponta a professora Leda, estão relaciona-
das ao que os especialistas denominam de “esverdeamento” 
da cadeia de produção e a práticas de logística reversa. Em 
outras palavras, as indústrias têm promovido modifi cações 
nos projetos de vários produtos, a fi m de tornar mais fácil a 
reciclagem de suas partes. “Também tem ocorrido a dimi-
nuição do uso de matérias-primas virgens pela indústria de 

eletroeletrônicos. Elas estão 
utilizando cada vez mais 
insumos de segunda mão”, 
complementa a professora 
Leda. Estão participando 
desse esforço de inovação 
universidades, institutos de 
pesquisa e indústrias.

Graças à diretiva implan-
tada no país, a China dei-
xou um cenário no qual 
os eletroeletrônicos eram 
desmantelados manualmen-
te e de maneira informal, 
para ingressar numa fase 
na qual tem ocorrido a 
coexistência desse modelo 
rudimentar com outro que 
impõe diretrizes para a for-
malização da reciclagem, a 
certifi cação das indústrias e 
a consequente redução dos 

impactos ambientais. A Diretiva Chinesa, pontua a autora 
da tese, está sustentada em três mecanismos. O primeiro, 
já mencionado, refere-se ao princípio da responsabilidade 
do produtor.

O segundo foi a criação de projetos-piloto que promoves-
sem a formalização gradual do setor. O governo certifi cou 
alguns recicladores para poder integrar as atividades in-
formais com as formais. O terceiro e último mecanismo foi 
lançar um programa nacional 
de estímulo ao consumo. Por 
esse instrumento, o con-
sumidor pode trocar o seu 
equipamento velho por um 
novo, obtendo um desconto. 
“Nesse caso, o lojista entra 
em contato com o sucateiro 
informal, que vai à residência 
do consumidor para retirar 
o resíduo. Depois, ele se 
encarrega de levar o equi-
pamento obsoleto até o reci-
clador certifi cado, fechando 
assim o ciclo”, pormenoriza 
Luciara.

Embora existam aqueles 
que se posicionam contra 
qualquer tipo de regulação 
ambiental, por entenderem 
que qualquer forma de 
legislação prejudica a com-
petitividade das empresas, estudos internacionais, aos 
quais se soma a tese de Luciara, demonstram o contrário. 
“Não há incompatibilidade entre regulação e desenvolvi-
mento. Desde que bem desenhada, a regulação pode abrir 
janelas de oportunidades, gerando mais inovações, novos 
empreendimentos e ampliação do emprego. Sem contar a 
economia de recursos destinados a tratamentos de saúde 
e projetos de recuperação do meio ambiente”, lembra a 
orientadora da tese.

Brasil
Em relação ao Brasil, além da análise da evolução da le-

gislação e do patenteamento, o estudo incluiu uma pesquisa 
de campo em empresas recicladoras desses resíduos, para 
identifi car os problemas enfrentados pelo setor. O traba-
lho constatou que a ausência de uma cadeia estruturada 
de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos deixa o país 
na posição de exportador da parte mais valiosa desses 
resíduos com destino à Bélgica, Suíça, Suécia, Alemanha, 
Japão e China. A análise de patentes revelou o interesse de 
empresas multinacionais originárias dos EUA, Alemanha, 
China e Japão de defender as suas tecnologias no país, o 
que indica que o potencial do setor é promissor.

Assim, se no plano internacional a pesquisa de Luciara 
identifi cou avanços importantes em relação à gestão dos 
resíduos eletroeletrônicos, o mesmo ainda não pode ser 
dito sobre o Brasil. Aqui, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, promulgada em 2010, após vinte anos de tramita-
ção, avançou muito pouco no que se refere aos resíduos 
eletroeletrônicos. “O país ainda está engatinhando nessa 
área”, sustenta a pesquisadora.

O grande nó da legislação brasileira, na opinião tanto da 
orientada quanto da orientadora, está num princípio de 
difícil operacionalização. Diferentemente do que ocorreu 
na China e na União Europeia, no Brasil foi estabelecido o 
princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos.

Isso envolve os atores que compõe a cadeia produtiva, 
ou seja, fabricantes, importadores, distribuidores, comer-
ciantes, titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos e consumidores, via acordos 
setoriais. Estes acordos seriam responsáveis por defi nir 
os custos e os canais da logística reversa. “Como desenho, 
o princípio em si não é ruim. Mas tem sido muito difícil 
colocá-lo em prática”, afi rma a professora Leda.

Após a aprovação do marco regulatório brasileiro, 
exemplifi ca Luciara, foram montados grupos de trabalho 
temáticos para tratar a questão da destinação dos resíduos 
sólidos, incluídos os eletroeletrônicos. Participaram desses 
grupos representantes de sindicatos, de cooperativas de 
reciclagem, da indústria, dos ministérios e da sociedade 
civil. Em algumas áreas se avançou, mas muito pouco na 
área estudada. “Foram realizadas 15 reuniões, mas nada 
de prático foi realizado”, lamenta a autora da tese.

Somente em 2016, a Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee) e o Sindicato da Indústria 
de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Estado 
de São Paulo (Sinaees) criaram a Green-Eletron, que seria 
uma entidade gestora desses resíduos, mas tudo ainda se-
gue no plano das discussões. “A pesquisa junto às empresas 
recicladoras apontou que um dos problemas enfrentados 
é a falta de matéria-prima. Por um lado sobram resíduos e 
por outro eles não chegam às recicladoras. Aqui, como na 
China, o problema está na coleta e na criação de canais que 
viabilizem a logística reversa”, comenta a professora Leda.

A docente contesta a ideia generalizada de que um dos 
problemas relativos à gestão dos resíduos está na falta de 
conscientização da população. Segundo ela, não é bem 
assim. “Tem muita gente consciente, que gostaria de dar 
destino correto ao seu lixo, particularmente os de origem 
eletroeletrônica. Ocorre que as pessoas não sabem onde 
podem entregar os equipamentos velhos”. “A coleta des-
se tipo de material inexiste no Brasil. Pesquisa realizada 
entre os consumidores demonstra que 90% deles mantêm 
seus celulares velhos nas gavetas, pois não sabem onde 
entregá-los”, fi naliza Luciara, que contou com bolsa de 
estudo concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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Por que apostar nos 
vídeos online para

a Black Friday?

O evento mais 

importante para o 

varejo brasileiro está 

chegando, a Black 

Friday. De acordo com 

o E-Bit, a Black Friday 

atingiu em 2015, um 

faturamento de R$ 1,6 

bilhão e crescimento de 

38% em comparação 

com o ano anterior. 

Para 2016, mesmo 

em um ano crítico 

politicamente e com a 

economia desacelerada, 

as expectativas são 

positivas tanto para os 

consumidores quanto 

para os lojistas

Diante de todo esse con-
texto, sabemos que os 
vídeos online vêm ga-

nhando cada vez mais espaço 
dentro do mundo digital, mas 
o que muitos questionam é por 
que apostar nos vídeos online 
para a Black Friday? É simples! 
Investir neles pode ser uma 
ótima forma de fi delizar seu 
público, ampliar suas vendas, 
comunicar-se com clientes de 
uma forma mais clara, rápida, 
efi caz e ainda continuar fatu-
rando. Quando usados como 
parte de uma estratégia de 
vendas e divulgação, os vídeos 
online podem ser decisivos 
para aumentar sua conversão 
e engajamento.

Atualmente, percebemos 
que antes de efetuar a compra 
de um produto, os consumi-
dores procuram por informa-
ções sobre o mesmo, como 
por exemplo, sites, fóruns de 
discussões, vídeos de demons-
tração, preços, reclamações e 
recomendações. Nessa época 
do ano em que muitos con-
sumidores estão navegando 
em busca de bons preços, os 
e-commerces precisam fi car 
atentos com seus canais de 
divulgação para que impacte 
de forma positiva seu público-

alvo e, consequentemente, 
aumente sua vendas.

De acordo com pesquisas 
recentes, apenas o uso da 
palavra “vídeos” no assunto 
de um e-mail, pode aumentar 
em até 19% a taxa de abertura 
e 65% a taxa de cliques. Além 
disso, 64% dos consumidores 
estão mais propensos a com-
prar um produto depois de ter 
visto algum vídeo relacionado 
a ele, seja de demonstração, 
de tutorial e análise, ou até 
mesmo de recomendação de 
outro usuário.

Hoje, o uso de vídeos faz com 
que esta seja uma poderosa 
ferramenta de uso em massa, 
por isso, ao utilizá-lo em seu 
e-commerce ajuda não só no 
engajamento da marca com 
o consumidor, mas também 
melhora a experiência do usu-
ário fi nal. De acordo com uma 
pesquisa recente da comScore, 
as marcas que utilizam vídeos 
online têm um crescimento de 
20 a 40% nas vendas.

Com o crescimento do uso 
dos vídeos online no mercado 
de varejo, a probabilidade do 
consumidor engajar com seu 
produto ou marca é muito 
maior. Esse novo formato de 
comunicação veio para fi car e 
tornou-se cada vez mais essen-
cial para aqueles que querem 
gerar uma mensagem perso-
nalizada, engajadora, capaz 
de gerar receita e resultados 
duradouros. Por isso, aproveite 
essa oportunidade para atrair 
e engajar cada vez mais seu 
público-alvo e invista em víde-
os não só para a Black Friday, 
mas como um elemento para 
sua estratégia de marketing e 
vendas.

(*) É CEO da Samba Tech, que 
ajuda centenas de empresas a 
se comunicar melhor com sua 

audiência por meio de vídeos online. 
Suas soluções de Educação a 

Distância, Comunicação Corporativa 
Transmissão ao Vivo e TV na Internet 

cuidam de ponta a ponta, desde o 
momento que o vídeo sai da câmera 
até ele ser distribuído para qualquer 

aparelho conectado à internet. 
Através da tecnologia de streaming, 
a empresa leva o conteúdo de seus 

clientes a milhares de pessoas, 
tornando mais democrático o acesso 

a uma mensagem de qualidade.

Gustavo Caetano (*)

TI
  

News@
Security Congress Latin America 2016

@O (ISC)², principal instituto do mundo focado em educação 
e certifi cações profi ssionais em Segurança da Informação e 

Cibersegurança, anuncia a programação do Security Congress Latin 
America 2016. Segurança na Nuvem, Investigação Forense, Gestão de 
Identidade/Acesso, Internet das Coisas e Segurança de Aplicativos são 
alguns dos eixos temáticos do Congresso, que acontece nos dias 29 e 30 
de novembro, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, em São Paulo 
(SP). Os temas e palestrantes convidados foram selecionados tendo como 
objetivo investir no desenvolvimento e no fortalecimento das habilidades 
dos líderes em cibersegurança, proporcionando a eles conhecimento, 
ferramentas e experiência para proteger suas organizações. A conferência 
reúne profi ssionais da América Latina, especialistas internacionais e 
importantes formadores de opinião na área de Segurança da Informação 
e Cibernética para compartilhar seus conhecimentos e melhores 
práticas por meio de apresentações, estudos de casos e discussões 
interativas. A programação completa do evento está disponível em http://
isc2latamcongress.com/programa-geral/ e as inscrições podem ser feitas 
pelo link: http://isc2latamcongress.com/inscricoes/.

Serasa Experian lança plataforma de gestão 
de dados no Brasil

@A Serasa Experian lança no Brasil o Pandora, plataforma volta-
da a oferecer uma gestão completa de dados das empresas. O 

novo produto identifi ca, investiga, avalia e melhora a qualidade das 
informações, automatizando e controlando o processo, e executando 
proativamente centenas de operações. A ferramenta foi projetada 
para uso de profi ssionais de negócios, com interface amigável e acesso 
rápido e preciso. Pandora é adaptável a diferentes casos de uso de 
gerenciamento de dados, como qualidade, migrações e visão única do 
cliente, por exemplo, com foco em redução de tempo, menos recursos 
e otimização do investimento. “Com Pandora, as organizações podem 
aproveitar seus bancos de dados para tomar decisões estratégicas de 
negócios com mais agilidade e inteligência. Além disso, é uma platafor-
ma leve e fácil de implementar”, explica Michelle Carneiro, gerente de 
produtos de Marketing Services da Serasa Experian. Pandora já está 
disponível nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, e agora chega 
ao Brasil (www.serasaexperian.com.br/marketingservices).

Muitas são as dúvidas dos consumidores na hora de com-
prar um celular, trocar ou até mesmo consertar quando 
o mesmo apresenta algum problema.

Felipe Marchese, CEO da Conserta Smart, maior rede de as-
sistência técnica do Brasil, com mais de 200 unidades pelo país, 
enumera sete dúvidas comuns e explica cada uma delas.

1) Se eu deixar meu aparelho para a manutenção, vou 

perder meus dados?

Não. Na maioria dos casos, como trocas de display, telas, baterias 
e botões, os dados não são perdidos. Mas o ideal é que o usuário 
sempre tenha um backup dos dados, ou na nuvem, do celular 
ativo. Geralmente apenas nas manutenções de problemas com 
software do aparelho é que os dados não são salvos.

2) Se meu aparelho molhar, tem chances de conserto?

Sim. Em 70% dos casos, o processo de desoxidação tem su-
cesso e o aparelho volta a funcionar normalmente. Quanto mais 
rápido o usuário levar o celular na assistência após molhar, mais 
chances ele terá de ser salvo.

3) Quando minha tela quebra, dá para trocar só o vidro 

ou precisa ser o display completo?

Isso varia de acordo com o modelo. Existem tipos de celulares 
que a substituição consiste apenas no touchscreen (a primeira 
camada da tela) e, nesses casos, o conserto é mais barato, pois 
não é trocado o LCD responsável pela imagem. Já em outros apa-
relhos, o touchscreen e o LCD formam uma peça só e o conserto 
pode ter um valor um pouco maior.

Sete principais dúvidas sobre 
manutenção de smartphones

Conserta Smart garante que o celular é consertado depois de ser molhado em 70% dos casos

4) Carregador não original pode dar problema no meu 

celular?

Sempre orientamos o uso de carregadores originais ou acessórios 
paralelos de boa qualidade homologados pelo fabricante. Já os 
produtos falsifi cados costumam apresentar muitos problemas e 
podem inclusive danifi car o aparelho.

5) Existe a possibilidade de desbloquear um aparelho 

celular?

Caso o cliente tenha esquecido a senha de acesso do aparelho, 
existe a possibilidade de formatação (apagar todos os dados) e 
inserir uma nova senha. Já os bloqueios contra furto e roubo, 
como iCloud ou IMEI, não são possíveis de serem realizados 
sem a nota fi scal.

6) Vale a pena consertar um aparelho antigo?

Sim. Como o aparelho sofre depreciação, as peças também caem 
de valor. Geralmente um conserto de celular antigo equivale a 
30% do seu valor total.

7) Existe algum risco de tentar consertar um aparelho 

em casa?

Sim. Em primeiro lugar, o ambiente não é preparado para a 
atividade. Eletricidade estática, por exemplo, pode danifi car a 
placa lógica do aparelho e não obter mais conserto. Além disso, 
80% dos consertos amadores acabam trazendo problemas em 
outros componentes do celular devido a falta de ferramentas e 
manuseio adequado.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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DIRETOR COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Diretor não empregado que trabalha na modalidade de prestador 
de serviços com emissão de NF, com CNPJ deverá ser informado no 
e-Social? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO NO INSS
Funcionária vem apresentando seguidamente atestados médicos, já obteve 
três indeferimentos de benefício no INSS e ingressou com ação judicial contra 
o INSS. A empresa pode convocá-la para retornar ao trabalho, após exame 
com médico do trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE COMPRAS NA FOLHA
Os funcionários de uma empresa do ramo de padaria compram na 
padaria durante o mês. Pode ser feito o desconto desses gastos em folha 
de pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO DO RAMO DE AGROPECUÁRIA
Pessoa jurídica do ramo de agropecuária (engorda de bovinos de corte) 
deve contribuir para a Previdência de que forma, existe controvérsia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGISTRAR DOCUMENTOS DO PLR
Empresa que paga a participação de lucros aos funcionários será 
obrigada a registrar os documentos junto às entidades sindicais. 
O sindicato pode cobrar algum valor para registrar o documento? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO DE APRENDIZ
Qual o valor do salário que o aprendiz tem direito quando estiver estudando no 
ensino fundamental, com contrato de 6 horas, sendo 4 horas no curso de aprendi-
zagem e 2 horas na empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONDENADO A CUMPRIR PENA
Funcionário foi condenado a cumprir pena, como proceder como o con-
trato de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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4ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
FÍSICO Nº 0007549-29.2003.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na 
forma da Lei, etc., FAZ SABER ao herdeiro/coexecutado JONATHAS TOSHIRO TISAKA, CPF 
152.721.398-60, que foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em face de Paulo Jirow Tisaka, Branca Yukiko Tisaka, Maçahico 
Tisaka, Hiroko Tisaka e Tsk Comércio de Presentes Ltda, para cobrança da importância de R$ 
308.035,45 (novembro/2006), devidamente corrigida. Estando o mencionado herdeiro/coexecutado em 
lugar incerto e não sabido, foram deferidos, nos autos do processo supra, os seguintes atos a serem 
efetivados por este EDITAL: 1) INTIMAÇÃO de sua inclusão no polo passivo da ação, em consequência 
da desconsideração da personalidade jurídica da empresa/coexecutada supra mencionada; 2) CITAÇÃO 
para todos os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, efetue o pagamento da dívida, 
caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, ou, em 15 dias, oponha embargos à execução 
ou reconheça o crédito do exequente e, depositando 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários advocatícios, requeira o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais atualizadas, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação, prazos esses a fluírem após o prazo de 20 dias do presente 
edital; e 3) INTIMAÇÃO da penhora realizada sobre o imóvel situado no Bairro de Varginha, Distrito de 
Parelheiros, com área de 53.508m², cadastrado no INCRA sob nº 638.358.099.724-2, registrado sob a 
matrícula nº 95.057 do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, bem como do prazo de 15 dias 
para impugnação da penhora, prazo esse que fluirá após o decurso dos prazos supra mencionados. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
(artigo 257, IV, do novo Código de Processo Civil) e o processo seguirá em seus ulteriores termos, 
independentemente de nova intimação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051710-
82.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível Central, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luis Felipe Ferrari Bedendi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOL R. M. FRUTAS LTDA, CNPJ. 
05.413.092/0001-55, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de J. U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA, visando receber a importância de R$ 21.717,25 
(Jul/2013), referente aos cheques nº AA-001322 e 001323 no valor de R$ 2.000,00 cada; nº 001349 e 
001350 no valor de R$ 2.500,00 cada; nº 001381, 001382 e 001383 no valor de R$ 3.000,00, todos 
sacados contra o Banco Itaú e devolvidos sem pagamento. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado isenta de custas e honorários ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 
termos do art. 702 do NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1016157-
66.2016.8.26.0003 O Dr. Marco Antonio Botto Muscari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional do Jabaquara, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz saber 
que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e RG. nº. 
222610347, na pessoa de seu representante legal, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE 
FERNANDES SOUZA DE SÁ, portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG nº 
34.965.763-1, objetivando a cobrança dos aluguéis e demais encargos da locação do imóvel da Rua José 
Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por edital, para os atos e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para 
interposição de embargos é de 15 dias que fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não 
embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, 
sendo nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Obras Sociais e Educacionais de Luz, inscrita no CNPJ n° 18.301.267/0005-08,
inscrição estadual isenta, com endereço na Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro,
São Paulo/SP, para os devidos fins de direito, vem comunicar o extravio do Livro Fiscal
Modelo 57 de Registro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrências,
CCM nº 3.786.965-5, registrado sob o nº 2861294, data adoção 29/07/2008.

J.R. Najo Modelação e Marcenaria Ltda – ME torna público que requereu à CETESB a
Renovação da Licença de Operação, para fabricação de ferramentas industriais, n.e., à
R. Dr. Vital Brasil, 1059, Vl. Santa Luzia, SBC.

RHEOGEL QUÍMICA EIRELI - EPP torna público que recebeu da CETESB/Guarulhos a
Renovação da Licença de Operação N° 15008254 válida até 27/10/2018, para Fabricação
de Sabões para uso industrial, em barras, pedaços, etc; sito à Rua Maria Izabel Rezende,
447 Vila Izabel Guarulhos/SP.

FUUND‘ ARTY METAIS ARTISTICOS LTDA-ME torna publico que requereu à CETESB, a
renovação da Licença de Operação para fabricação de peças fundidas de zamak injetado
à Rua: Pinto da Luz, 440 São Paulo - SP.

CVB PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 30010480 , válida até 31/10/2019, para Correias
e esteiras de borracha para máquinas (planas, cilíndricas, tr, sito à RUA MORES MIGUEL,
180, VILA MARIA ZÉLIA, SÃO PAULO/SP.

You 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 12.488.150/0001-75 - NIRE 35.224.597.182

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 31/10/2016
Data/Hora/local: 31/10/16, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41,
sala 11, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Quórum: unanimidade dos sócios. Convocação: dispensada. Mesa:
Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o
capital social da empresa para o montante R$10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31/10/2016.YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda - Abrão
Muszkat; Tibério Construções e Incorporações S.A. - Carlos Eduardo de Araújo Tibério; Concord Incorpo-
rações Imobiliárias Ltda. - João Carlos Moralez.  Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097975-11.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital,  Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a William Flavio 
Lúcio, CPF 328.200.048-06, que VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$7.359,07 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% 
do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de 
outubro de 2016. 

AUTO POSTO PORTAL DA ALDEIA LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação, para Comércio de Combustíveis para Veículos
Automotores (Posto Revendedor), sito à Estrada da Aldeia, nº 186. Chácara Refugio.
Cotia/SP.
USINA FORTALEZA IND. E COM. DE MASSA FINA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia nº 61000367 e requereu a Licença de Instalação para
Fabricação de Argamassa Preparada para Construção, sito à Rodovia Livio Tagliassachi,
km 3,5. Jardim Boa Vista. São Roque/SP.
PRECISION TOOLS IND. E COM. LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 5001780 e requereu a Licença de Operação para
Fabricação de Abraçadeiras, Cantoneiras e Suportes Metálicos, sito à Rua Pompeu de
Vitto, nº 329. Parque Via Norte. Campinas/SP.
ABR IND. E COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Peças e Acessórios de Borracha
para Indústria Mecânica, sito à Rua Das Castanheiras, nº 200. Galpões 33, 34 e 35.
Jardim São Pedro. Hortolândia/SP.
SANKO-SIDER COM. IMP. EXP. DE PROD. SIDERÚRGICOS LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 29007480, válida até 24/10/2.019, p/
Produção de Tubos de Aço com Costura p/ Gasodutos ou Oleodutos, sito à Rua Eng.
Hugo Brandi, nº 93. Bl. B. Jd. Andaraí. São Paulo/SP.
AUTO POSTO ARAMINA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 29007498, válida até 07/11/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Avenida Itaberaba, nº 3.675. Itaberaba. São Paulo/SP.
SET LINE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia e de Instalação, para Fabricação de Esquadrias de Metal,
sito à Estrada dos Macieis, nº 99/193. Embu Mirim. Cep: 06854-120. Itapecerica da
Serra/SP.
TRADING CARE COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS E PROD. P/ ANIMAIS LTDA. torna
público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 5001721 e
requereu a Licença de Operação para Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento,
sito à Rua Itajuba, Qd. C. Lote 11A, Jd. Joapiranga. Valinhos/SP.
G TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação nº 29003375 e requereu a Licença de Operação para Recuperação
de Sucatas de Alumínio, sito à Rua Eli, nº 549. Vila Maria. São Paulo/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO FINLÂNDIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 33006591, válida até 08/11/2.021, para Comér-
cio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Lavariz, nº 3.
Parque Colonial. São Paulo/SP.
PÊSSEGO COM. E SERV. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010491, válida até 06/
01/2.022, p/ Com. Varejista de Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos, sito à Estrada
Do Pêssego, nº 2.681. Itaquera. São Paulo/SP.

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br



Serviço: Teatro Commune, R. da 
Consolação, 1218, Consolação, tel. 
3476-0792. Terças às 20h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 29/11.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

PAI
CALHORDAS

UANCASV
LUIZABOA

LIVRESCOZ
NNRCA
HBAZOOM

JOGARVERDE
DIDIBON
ANODEAT

O

VALDOIN
LISONJEIRA

OIT
OAUOW

ALOM
ACOSE

AGRUPOAB

Sambista 
carioca de
"Coração
Leviano"

Localiza-
ção da al-
catra nos
bovídeos

Indígena
do Mato
Grosso

(?) sorte,
recado no
rodapé de

provas

Título de
álbum de
Michael
Jackson

Local
para

prática de
esportes

Recurso es-
sencial à

câmera do
paparazzi

(?) Effe,
repórter

do "Vídeo
Show"

Código da
Bolívia na
internet

Que de-
monstra
gentileza

(fem.)

No (?):
imedia-
tamente

Tradicional
número
chinês

da sorte

(?) del
Plata,
porto

argentino

Oscar
Wilde,

escritor
irlandês

Significa
"filho", em

nomes
escoceses

“(?) Vo-
cê!”, bor-
dão de Va-
nucci (TV)

Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

Indivíduo obcecado
por adquirir e acumu-
lar dinheiro (p. ext.)

Cabelo,
em inglês

Pessoas
sem

caráter

(?) Val-
detaro:

atuou em
"Joia
Rara"

Alfred No-
bel, químico

Digna de
elogios
(fig.)

(?) Kilmer,
astro do
Cinema

Última
consoante

Código
(abrev.)

"Nacional",
em Inpe

Ama-seca
(bras.)

Tipo de cabo de
conexão (Eletrôn.)
Pai de João e de

Tiago (Bíblia)

Poema
lírico

Antigo jo-
go da CEF

Ave de cujas fezes é
retirado e produzido
um fino café (BR)

Sufixo de
"frutose"
Página
(abrev.)

Trecho
inicial de
viagens

Ocorrência com as
fotos íntimas de

Carolina Dieckmann
que moti-
varam a
lei com 
o nome 
da atriz

Su-sudoeste (abrev.)

Diz-se do
leitor in-
veterado

Agir como
quem quer

"colher
maduro"

(dito)

Caixas de shows de ilusionismo

Técnica de massagem

3/bad — mac — rca. 4/hair — jacu — zoom. 6/bororo. 7/zebedeu. 8/livresco. 9/onzenário.

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

Esta quarta, o décimo primeiro dia da lunação é um dos dias mais negativos e perigosos, por isso devemos ter cuidado com 
tudo que nos diga respeito. A Lua está plena em Peixes nesta metade de semana, por isso é mais fácil soltar as coisas e deixar 
que elas aconteçam aleatoriamente. Estamos cansados de lutar e, insatisfeitos com os resultados advindos do controle e da 
luta, resolvemos dar uma chance ao acaso e aceitar o que vier. Com a Lua no signo de Peixes, nada termina como começou. 
Nem esses dias. Vênus se encontra em harmonia com Urano, (regente de Aquário) teremos vontade de experimentar coisas 
novas e diferentes para romper com a rotina pesada imposta pela presença de Saturno, ainda em Sagitário.
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A Lua está plena em Peixes nesta 
metade de semana, por isso é mais 
fácil soltar as coisas e deixar que elas 
aconteçam Livre-se do que não serve 
mais e prepare-se para a renovação, 
abra espaço para aquilo que têm que 
acontecer. Veja a vida como ela é sem 
se iludir. 97/397 – Vermelho.

Com a Lua em Peixes nada termina 
como começou. Muita disposição 
para atividades no início da manhã. 
Resolva situações na vida amorosa 
com calma e tranquilidade. Nesta 
quarta a tendência geral é de agitação 
e muita vitalidade no fi nal do dia. 
95/395 – Azul.

A diplomacia entre as pessoas 
favorece acordos e os entendimen-
tos. Não seja egoísta levando em 
consideração o desejo dos outros. 
Conte com ajuda necessária para 
suas realizações pessoais. Evite a im-
posição à pessoa amada, familiares 
ou aos amigos. Use de romantismo 
na intimidade. 89/289 – Bege.

Terá defi nição de sua vida e dos cami-
nhos que ela deve tomar nos dias do 
ano. As relações sentimentais terão 
uma defi nição depois de um período 
mais tenso. Tome decisões na vida 
amorosa abrindo espaço para o que 
têm que acontecer e não pode ser 
adiado. 34/134 – Verde.

Precisa de mais segurança e harmo-
nia na vida. Poderá superar algumas 
decepções, mas evite o mau uso do 
poder e o rigor de quem busca se 
exaltar a qualquer custo. Faça uma 
revisão de suas condições de vida e 
tudo irá melhorar daqui para a frente. 
90/790 – Amarelo.

Uma forte afetividade garante bons 
momentos íntimos e fará alguém 
feliz. O fato de querer mais pode 
levar a cobiça que pode afastá-lo 
de perto da família. Evite cometer 
excessos que prejudiquem a saúde 
e possam abalar a boa disposição no 
fi nal do dia. 52/252 – verde.

A situação fi nanceira se estabiliza 
através de seu talento. Faça algo novo 
e inédito. Na parte da tarde haverá 
maior chance de nas correções a ser 
feitas durante este dia. Irá sentir-se 
mais disposto a resolver impasses 
e a enfrentar os desafi os. 71/371 – 
Vermelho.

Vênus se encontra em harmonia 
com Urano, teremos vontade de 
experimentar coisas novas e dife-
rentes. O relacionamento sexual e 
o contato com suas amizades tende 
a fi car íntimo. O novo ano astral irá 
começar em breve e deve preparar-
se para agir depois do aniversário. 
91/591 – Azul.

Cuidado com o caráter ditatorial 
pelo mau uso do poder. Dia ótimo 
para tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. Procure relacionar-se e 
encontrar um novo ambiente e fazer 
amigos que serão uteis no futuro. 
67/167 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido que irá estabilizar sua situa-
ção e negócios. Problemas sociais e 
afetivos serão superados se evitar 
a cobiça e aceitar aquilo que lhe 
pertence. 14/314 – Azul.

Mantenha a harmonia no ambiente 
de trabalho evitando a tendência 
de pensar apenas em seu interes-
se. Pode ser levado a situações de 
rompimento pessoal. No mês de 
dezembro, tudo que esteja agora 
tumultuado, irá se acalmar saiba 
esperar até lá. 83/983 – Branco.

Use uma maneira mais direta de agir 
e irá benefi ciar a vida fi nanceira. 
A relação sexual deve melhorar 
se tiver alguém ao seu lado. Boas 
soluções na relação íntima deverão 
ser encontradas com o Sol indo para 
a casa três no dia 22 deste mês. 
19/919 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 09 de Novembro de 2016. Dia de Santo Orestes, Santo Alexan-
dre, Santa Eustólia, São Salvador e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Dia do Município, Dia do Radiologista, Dia do Manequim e 

Dia do Hoteleiro. Hoje aniversaria o guitarrista Tom Forgety que faz 75 
anos, o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari ( o Felipão) que nasceu em 
1948, o cineasta Bille August que também faz 68 anos, o ator Lou Ferrigno 
que nasceu em 1952 e a atriz  Maria Ribeiro que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Escorpião é profundamente fascinado pelos 
mistérios da alma humana e pela passagem do tempo, tendo às vezes difi -
culdade de se projetar no futuro, preferindo viver cada dia como se fosse 
o único. Essa maneira especial de vivenciar cada momento pode gerar 
experiências e criações maravilhosas, mas pode também ser uma fonte de 
angústia e inquietação. Sendo sempre muito emocional, possui uma dose 
sufi ciente de sabedoria, que o ajuda a alcançar percepções importantes 
sobre si mesmo e sobre a vida em geral.

Simpatias que funcionam Para melho-

rar sua apa-

rência: Num dia de Lua Cheia, coloque as pétalas de 3 rosas 
brancas e de 3 rosas cor-de-rosa dentro de uma tigela branca. 
Cubra tudo com água morna, segure a tigela e diga: “Deus te 
salve, Lua Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, 
teu brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela 
e deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte, 
despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À 
noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue as 
pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. Des-
calços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. Sujos, 
doença. Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação passa-
geira. Ser mordido no pé por cobra ou outro animal, viagem. 
Lava-los, irá superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. 
Ter diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. 
Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Cena do musical “Noites de Verão”.

A peça “Noites 
de Verão” trata a 
sexualidade de seus 
protagonistas de 
maneira natural, sem 
alardes

O tema do musical é, aci-
ma de qualquer coisa, 
o amor, sem restrições 

de sexo, cor ou qualquer outro 
artifício. A história começa 
quando o casal Hermes e 
Lissandro resolve atravessar 
o país até Las Vegas, a fi m de 
se casar em segredo. Apenas 
Heleno, melhor amigo de Her-
mes, é avisado e convidado a 
apadrinhar a relação. Porém, 
apaixonado por Demétrio, ex-
namorado de Hermes, Heleno 
acaba contando para o mesmo, 
que aparece na cidade para 
impedir o casamento que está 
prestes a ser realizado por 
Oberon, um vidente, junto 
com sua assistente Puck, 
na Magic Chapel. Ao ver a 
situação, Oberon resolve dar 

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Consciência Negra
No dia 20 de novembro, para comemo-

rar o Dia da Consciência Negra acontece 
manifestações culturais e apresentações 
artísticas e de resistência. A programação 
apresenta demonstração de Capoeira 
pelo Mestre Santos, seguida por apre-
sentação de Maculelê. Às 16h, o corpo 
artístico do Ilê Asé Yá Oju Omim apresen-
ta o espetáculo de dança Oba Ti Àlà, no 
qual as atrações são as danças de Orixás. 

A tarde conta ainda com a presença da 
yalorixá Ivone de Oxum, zeladora da casa, 
que pode ser consultada pelo público. O 
evento termina com a apresentação do 
espetáculo O Santo Dialético, de Marcelo 
Marcus Fonseca, às 19h. A peça discute a 
perda da identidade cultural do brasileiro 
e explora sua formação pelo estudo de 
nossas raízes.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. 13 de Maio, 53,  Bela Vista, 
tel. 2609-3730. Domingo (20) às 15h, 16h e 19h. Ingresso: 
Pague quanto puder.

Cena da comédia “Hamelete - O Cordel”.

A proposta na peça “Hamelete - O Cordel” é a de re-
construção da mais famosa peça shakespeareana propõe 
uma releitura de Hamlet na estrutura do cordel. Ao tra-
balhar com a versatilidade das formas e ritmos oferece a 
possibilidade de uma leitura em que o peso da tragédia 
é minimizado, mas sem ausentar o aspecto refl exivo da 
obra. O Grupo Careta consegue assim transformar uma 
trágica história de traição em uma apresentação divertida 
que prende o espectador do início ao fi m. Com Luizinho 
Beltrame, Alberto Vizoso, Yves Carrasco, Marcelo Jacob, 
Octávio da Matta, Lívia Simardi e Patrícia Palhares.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3034-2172. Sábados às 20h30. Ingresso: R$ 40. Até 17/12.

Desce pra ver
Para quem passa pela rua, o painel de 

ilustrações na fachada apresenta artistas 
convidados e uma mostra de seus trabalhos. 
Olhando de perto, detalhes são revelados e 
provocam novas percepções, uma aproxima-
ção à quem “desce pra ver”! Nesta edição com 
ilustrações do artista Eduardo Nunes.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Centro, São 
Caetano do Sul, tel. 4223-8800. De segunda a sábado das 
9h às 21h30 e domingos das 9h às 17h30. Entrada franca. 
Até 30/12.

Obra da exposição “Força em movimento”.

Natureza
As artistas Margarida Barroso e Amanda Saladini apresentam 

seus trabalhos na mostra “Força em movimento”. A escultora 
Margarida Barroso traz em sua obra uma homenagem aos seres 
cólicos, que em seus movimentos criavam formas na natureza. 
Na série de telas, Amanda Saladini fala da força lúdica do cavalo, 
companheiro de aventuras do homem desde os tempos que se 
perdem na história.

Serviço: Galeria Spazio Surreale, R. Caconde, 234/238, Jardim Paulistano. De segunda 
a sexta das 9h às 18h. Entrada franca. Até 30/11.

“Noites de Verão”
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uma forcinha aos casais, mas 
um engano causado por Puck 
transforma tudo numa grande 
confusão. Com Julio Velloso, 

Fernando Reis, Beto Macedo, 
Daniel Guisard, Ewerton Nova-
es, Allana Silva, Fernando Paes 
e Tya Rodrigues.

Hamelete

D
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DESCULPISMO: “E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse-
lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo; rogo-te que me 
hajas por escusado”. – Jesus. (Lucas, 14:18.). Desculpismo sempre foi 
à porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos 
nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinqüência cos-
tumam justifi car-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não 
lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que 
arruínam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de 
escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, como-
vendo a quem os ouve, entretanto, acabam suportando em si mesmos 
as conseqüências das responsabilidades a que se afeiçoam. E, ainda 
agora, quando a Doutrina Espírita revive o Evangelho, concitando os 
homens à construção do bem na Terra, surgem às pencas desculpas 
disfarçando deserções: Estou muito jovem ainda... Sou velho demais... 
Assumi compromissos de monta e não posso atender... Minhas atri-
bulações são enormes... Obrigações de família estão crescendo... Os 
negócios não me permitem qualquer atividade espiritual... Empenhei-
me a débitos que me afl igem... Os fi lhos tomam tempo... Problemas 
são muitos... Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os 
ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à 
frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, 
passando até mesmo a sustenta-los na fuga. Os convidados para a 
lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para 
a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas conseqüências 
da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora 
senão a de esperarem por outras reencarnações. Livro Palavras de 
Vida Eterna – F.C. Xavier.

Reprodução
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Para veiculação de seus 
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ligue para
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA CASTRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão apontador, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/11/1975), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Pereira Castro e 
de Herminia Maria dos Santos. A pretendente: GERVANA SUZART DE MATOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (26/08/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Pereira de Matos e de Aida Suzart de Matos.

O pretendente: WELLINGTON DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/07/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joana D' Arc do Nascimento. 
A pretendente: JACQUELINE CARDOSO DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/07/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanete José da Costa e 
de Aureni Cardoso Vilas Boas.

O pretendente: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em Acopiara - CE, no dia (08/02/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro Macial de Oliveira e de 
Izandia Gomes da Cunha Oliveira. A pretendente: JANAINA DA SILVA JULIO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(13/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josildo José 
Julio e de Maria Ivani da Silva Souza.

O pretendente: OTNIEL JONAS MATOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
(12/02/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo da 
Silva Santos e de Maria Aurora de Matos Santos. A pretendente: NATHALIA DA SILVA 
CARMO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão consultora de seguros, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (01/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gervano do Carmo e de Adriana Ferreira da Silva Carmo.

O pretendente: ADRIANO LEANDRO GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/03/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Aparecido Gonçalves e de 
Eliana Paula Leandro Gonçalves. A pretendente: VALÉRIA TATIANE DA SILVA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão orientadora sócio educativo, nascida em 
Recife - PE, no dia (10/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Luiz da Silva e de Ivonete Maceda de Morais.

O pretendente: JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/12/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luiz Pereira dos 
Santos e de Sandra Aparecida da Silva Santos. A pretendente: JESSILENE COSTA 
PROCÓPIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (10/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Aparecido Roberto Procópio e de Rosana Costa.

O pretendente: GIVANILDO DA SILVA NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em Duque de Caxias - RJ, no dia (14/09/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Francisco Virgulino 
Nunes e de Maria Zuleide da Silva. A pretendente: ROSA MARIA MARIANO, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Martinho - PR, no dia 
(26/04/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Mariano e de Benedita Cristina de Souza.

O pretendente: LUCAS GIMENEZ SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (26/02/1997), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Valdir Ferreira 
de Sousa e de Fernanda Gimenez. A pretendente: NATALI MARCELINO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (28/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Beatriz Marcelino.

O pretendente: RICARDO CAPUANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão revisador, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/06/1978), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Filogonio Andrade dos Santos 
e de Maria Clelia Capuano dos Santos. A pretendente: PAMELA SUELLEN DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (11/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Batista da Silva e de Nivalda Santos da Silva.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA BARROS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/07/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Justino de Barros e de Jose-
nilda Bento da Silva Barros. A pretendente: SHIRLEI LEMOS PETINATTE, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(16/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Felisberto 
Modanes Petinatte e de Maria de Fatima Souza Lemos.

O pretendente: LAZARO GUTIERREZ, nacionalidade brasileira, estado civil divorcia-
do, profi ssão aposentado, nascido em Macuco - SP, no dia (08/10/1941), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gaspar Gutierrez e de Maria Rosa. 
A pretendente: MARTA MARIA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/09/1962), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Carvalho e de Luzia 
Claro de Carvalho.

O pretendente: LUCAS SILVEIRA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro, profi ssão analista de logistica, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(07/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Francisco de Carvalho e de Maria Aparecida da Silveira de Carvalho. A pretendente: 
THAMIRES PINHEIRO ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/05/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeronimo José da Rocha Neto e de Adriana 
Pinheiro de Araújo Rocha.

O pretendente: JOSÉ COSTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão coletor, nascido em Varzea Alegre - CE, no dia (26/05/1971), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Paulino da Silva e de Raimunda 
Costa da Silva. A pretendente: RAIMUNDA MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Varzea Alegre - CE, no dia (05/02/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Augusto da Silva e 
de Antonia Francisca da Silva.

O pretendente: EDUARDO JESUS QUIRINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Suzano - SP, no dia (25/04/1982), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero Quirino da Silva 
e de Elsa Barbosa da Silva. A pretendente: CRISTIANE MEDELLES DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (07/11/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Sócrates Filomeno de Souza e de Maria Cristina 
Medelles de Souza.

O pretendente: LEILTON DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão cabista, nascido em Lagarto - SE, no dia (17/06/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José de Lima. A pretendente: ALICIA 
DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/03/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ananias Odorio Oliveira e de Elisangela dos 
Santos Oliveira.

O pretendente: KLEBER LINO DE MELO BONFIM, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão torneiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/06/1983), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Henrique Bonfi m e de 
Rosilene Lino de Melo Bonfi m. A pretendente: FABIANA ARAUJO BONFIM, nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (19/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Freitas Araujo e de Leovani Costa Araujo.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS FEITOSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/05/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Feitosa e de Maria 
de Fatima dos Santos. A pretendente: JAQUELINE LIMA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão monitora de aluno, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (12/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ananias 
Neri dos Santos e de Maria da Conceição de Jesus Lima.

O pretendente: GEOVANO DOS SANTOS JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão padeiro, nascido em Remanso - BA, no dia (09/04/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Luduvico de Jesus e de Maria 
Anunciada dos Santos Jesus. A pretendente: MARISA EVANGELISTA SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Remanso - BA, no 
dia (30/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeni 
dos Santos Souza e de Valdemira Evangelista Souza.

O pretendente: JOSÉ ILTON MOREIRA DE SÁ, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão vigilante, nascido em Montanha - ES, no dia (26/08/1975), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Cardoso de Sá e de Maria 
Moreira de Sá. A pretendente: ANA REGINA BENICIO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/06/1977), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Oliveira Benicio e de 
Margarida Maria Benicio.

O pretendente: ERICK SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/11/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Ferreira da Silva e de 
Nilza Lourenço de Souza. A pretendente: BRENDA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (03/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Rodrigues da Silva e de Maria Matias da Silva.

O pretendente: GIL DOUGLAS DE ARAUJO MARQUES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/06/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gil Helio Souza Marques e 
de Ana Celia Paim de Araujo. A pretendente: EVELLYN CAIAFA NERY PRIMO, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (25/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo 
Nery Primo e de Sandra Aparecida Caiafa.

O pretendente: RICARDO ALVES SOBRAL, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico enfermagem, nascido em Itanhaém - SP, no dia (21/12/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaac Alves Sobral e de Maria Aparecida 
Sobral. A pretendente: EMANOELA CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/07/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Pereira dos Santos 
e de Aziza Batista de Cerqueira Santos.

O pretendente: GILVANDO SILVA REIS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão feirante, nascido em Boquim - SE, no dia (11/11/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Silva Reis e de Maria de Lourdes Silva. A 
pretendente: SILVANA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
feirante, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/05/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José da Silva.

O pretendente: MARCOS PAULO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/08/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pericles José dos Santos e de 
Lourdes Aparecida Santos. A pretendente: VIVIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (16/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenita 
Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: GILBERTO MARQUES DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Icarai de Minas - MG, no dia (02/11/1974), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Marques da Rocha 
e de Maria Antonia de Carvalho. A pretendente: SOLANGE DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (29/10/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Durval José de Souza e de Maria dos Anjos de Souza.

O pretendente: JONATHAN ELIAS LOPES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão técnico em eletromecanica, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
(13/01/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rachel Lopes 
de Souza. A pretendente: MAYARA FERREIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/03/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Solange Ferreira de Lima.

O pretendente: MOISÉS RODRIGUES ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/08/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaias Rodrigues Alves e de Dalva 
de Oliveira Alves. A pretendente: ELIANA APARECIDA DE MENEZES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em Afonso Cláudio - ES, 
no dia (30/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orly 
Miranda de Menezes e de Eni de Almeida Menezes.

O pretendente: SERGIO FLAVIO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Caruaru - PE, no dia (08/05/1980), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosangela Rosa de Souza. A pretendente: 
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Afogados da Ingazeira - PE, no dia (06/04/1952), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Francisco dos Santos 
e de Josefa Pereira Cruz.

O pretendente: ROGÉRIO MENEZES DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão condutor escolar, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/06/1977), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erasmo José da Costa 
e de Maria Lucia Menezes da Costa. A pretendente: IVONETE FERREIRA FIRMINO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia (27/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cicero Luiz Firmino e de Jailde Ferreira Firmino.

O pretendente: CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão polidor de autos, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/08/1972), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izildinha dos Santos. A 
pretendente: MARIA LUCIA DIOGO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/11/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor José dos Santos e de Maria 
Diogo dos Santos.

O pretendente: JOÃO PLINIO LEITE MONTE PORFIRIO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão mecânico de manutenção, nascido em Orós - CE, no 
dia (12/05/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Haroldo Porfi rio e de Maria de Fátima Leite Monte Porfi rio. A pretendente: PRISCILA 
ALMEIDA CASANOVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente de contas à receber, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (25/06/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Claudio Casanova 
e de Nilzelia Correia Almeida.

O pretendente: BLADIMIR APAZA TICONA, nacionalidade boliviana, estado civil solteiro, 
profi ssão modelista, nascido em La Paz, Pais da Bolivia, no dia (30/05/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juan Apaza Cortez e de Francisca 
Ticona Callisaya. A pretendente: NATÁLIA BATISTA GONÇALVES RAMOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Suzano - SP, 
no dia (16/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens 
Gonçalves Ramos e de Luciana Batista de Souza.

O pretendente: FÁBIO JOSÉ DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/08/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivam José de Queiroz e de Valdi-
nete Ferreira dos Santos Queiroz. A pretendente: APARECIDA DE FÁTIMA SANTOS DE 
ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assessora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (03/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adelson Malaquias de Araujo e de Maria Celia Santos de Araujo.

O pretendente: CLAUDIMAR SALES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nascido em Alto Longá - PI, no dia (27/11/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Sales  da Cruz 
e de Maria Eunice de Andrade Cruz. A pretendente: VANESSA BIANCA TEIXEIRA 
PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (29/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Luiz Pereira e de Nilza Maria Teixeira.

O pretendente: CLÁUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/05/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira do Nascimento e 
de Rosa Martins dos Santos Nascimento. A pretendente: ADRIANA HUMPHREYS DA 
MATA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (07/06/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Rodrigues da Mata e de Suely Humphreys da Mata.

O pretendente: KLEBER DEMORI DE PAULA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão contra mestre, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/07/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos de Paula e de Luzia Demori. A 
pretendente: JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/01/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gilberto dos Santos e de Maria 
Aparecida Ferreira dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA SENA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/07/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosiney Silva Sena e de Aparecida Gercidalva da 
Silva Sena. A pretendente: JAQUELINE DA SILVA ALEXANDRE, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(13/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
de Assis Alexandre e de Ana Cristina Filgueira da Silva Alexandre.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão estampador, nascido em Santo André - SP, no dia (04/01/1996), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Francisco dos Santos 
e de Luciene Ferreira da Silva. A pretendente: ELOISA ROBERTA MELO DE ALMEIDA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itatiba - SP, 
no dia (29/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luís 
Roberto Nunes de Almeida e de Rosana Lucia de Melo de Almeida.

O pretendente: VALDINEI BORGES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
ofi cial instalador, nascido em Miguel Calmon - BA, no dia (14/06/1987), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marizete Conceição Borges. A pretendente: 
GISELE BARBOSA BONFIM, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Uauá - BA, no dia (09/10/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agdo Bonfi m e de Nadir Barbosa dos Santos.

O pretendente: DÉCIO APARECIDO DE PAULA SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão inspetor de trafego, nascido em Guarulhos - SP, no 
dia (11/08/1962), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João 
Ferreira de Souza e de Nicolina Tolentino de Paula Souza. A pretendente: ROSÉLIA 
MARIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de produção, nascida em Medeiros Neto - BA, no dia (08/05/1965), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira dos Santos e de 
Emerentina Angélica dos Santos.

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES SOUSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico de educação, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(31/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Aragão 
de Sousa e de Adalgisa Rodrigues Silva. A pretendente: SUELEN DAIANE LOPES DE 
MOURA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia (19/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ademir Lopes de Moura e de Berenice Maria Lopes de Moura.

O pretendente: JOSÉ QUEIROZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Barra do Corda - MA, no dia (01/11/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindalva Queiroz da Silva. A preten-
dente: GILVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em Itabuna - BA, no dia (25/08/1978), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas Honorio Santos e de Maria 
Eduarda Reis Ferreira.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, 
profi ssão vigilante, nascido em Jundiá - AL, no dia (01/09/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Ferreira da Silva e de Antonia Maria da 
Silva. A pretendente: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Jitauna - BA, no dia (29/01/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eufrasio Sales de Oliveira 
e de Laura Florencia Silva.

O pretendente: PAULO MARCO DA SILVA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão garçon, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/08/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Saraiva Gomes e de Laudeci 
Vital da Silva Gomes. A pretendente: JESSICA FAZOLI DA SILVA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (26/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Vidal da Silva Filho e de Rosely Aparecida Fazoli.

O pretendente: JACKSON DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de logistica, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/12/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilda dos Santos. A pretendente: 
INGRID BARROS MONTEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/03/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Enilson Monteiro da Silva e de Maria Aparecida 
Barros da Silva.

O pretendente: EVAYR NOBRE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão orientador de patio, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/12/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Antônio de Mendonça Silva e 
de Eliane Nobre Silva. A pretendente: LIDIA QUEREN DE FREITAS VICTOR, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(17/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wiliam Cesar 
de Freitas Victor e de Valdyete Cordeiro da Silva Victor.

O pretendente: ROBERT LEAL ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/12/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Araujo Pereira e de Elaine 
Esmeraldina Leal Araujo. A pretendente: RAFAELA MARIA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (14/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Teodozio da Silva e de Cicera Maria da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO BARBOSA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão carpinteiro, nascido em Eunápolis - BA, no dia (16/01/1976), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Ferreira Lima e de Marilucia 
Barbosa Lima. A pretendente: DENI DE OLIVEIRA ALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Feira de Santana - BA, no dia 
(01/06/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves 
de Jesus e de Maria Elza Santo de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO CANDIDO PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/03/1984), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Candido Pereira e de 
Zilda Pereira. A pretendente: DAYANE NASCIMENTO DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/09/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Abel de Lima e de Rosinete 
Maria Nascimento de Lima.

O pretendente: WALDOMIRO DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ofi cial acrilico, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/06/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Melo e de Sonia Maria de 
Melo. A pretendente: REGIANE FRANCO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/07/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Bispo dos Santos 
e de Isabel Luiza Franco dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/07/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ideraldo Vicente da Silva e de Matilde 
Alves dos Santos Silva. A pretendente: JULIANA DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão orientadora socio educativo, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (04/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso 
Pereira Lima e de Sueli Rosa da Silva Lima.

O pretendente: VERALDINO PEDRO BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão encarregado de obras, nascido em Ilhéus - BA, no dia (25/06/1946), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Umbelino Pedro Barbosa 
e de Januaria  Maria de Jesus. A pretendente: MARINA GUIMARÃES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Santa 
Maria da Boa Vista - PE, no dia (18/06/1952), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hildeberto dos Santos e de Eva Guimarães dos Santos.

O pretendente: MARCOS WILLIAM CALIXTO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (01/04/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens 
Ananias de Oliveira e de Claudia Calixto. A pretendente: JAQUELINE LOPES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Carlos Lopes da Silva e de Isabel Maria da Silva.

O pretendente: ELTON CARLOS NOGUEIRA DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Iuiu - BA, no dia (26/05/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moaci Pereira de Melo e de Shirley 
de Oliveira Nogueira Melo. A pretendente: GISELE DOS REIS LEAL, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (20/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Leal Filho e de Luzia da Silva dos Reis Leal.

O pretendente: VALDOMIRO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão aposentado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1945), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisiario Herculano do Nascimento 
e de Nercilia Maria Martins Nascimento. A pretendente: MARIA ANDRADE DA CRUZ, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Salto da 
Divisa - MG, no dia (05/04/1948), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gumercino José de Andrade e de Francisca Andrade da Cruz.

O pretendente: FELIPE LEONARDO DE TRINDADE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/04/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Francisco da Trindade e de Lani 
Lucia Alferes. A pretendente: LETICIA DA FONSECA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Silva 
Santos e de Gorete da Fonseca Santos.

O pretendente: VALDECIO EMILIANO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Morada Nova - CE, no dia (28/07/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerardo Emiliano de Souza e de 
Francisca Valda de Lima. A pretendente: GABRIELA SANTOS FAIOLI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketring, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (18/03/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adalto Gonçalves Faioli e de Lindinete Vieira Santos.

O pretendente: FLORIVAL MERCEIS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão taxista, nascido em Feira de Santana - BA, no dia (17/08/1951), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Souza e de Gildete 
Merceis dos Santos. A pretendente: ELIENE SUZART DE MATOS SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Jacobina - BA, no dia (15/12/1960), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pereira de Matos e 
de Aida Suzart de Matos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: WILLIAN SANTOS ARIAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de departamento pessoal, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 31/05/1991, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Sidney Neves e 
de Rosangela Santos Arias Neves. A pretendente: STEPHANIE APARECIDA BATISTA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em Osasco 
(2º Subdistrito) - SP, no dia 27/07/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Batista da Silva e de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: RAFAEL MIGLIOLI PIRES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
estruturas, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 14/01/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Francisco Alves Pires e de 
Marcia Aparecida Miglioli Pires. A pretendente: RAQUEL CASTANHO PIGNATARO, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 30/08/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Caetano Pignataro e de Rosely de Faria Castanho Pignataro.

O pretendente: LEUDENIO DAMACENO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor, nascido em Barbalha - CE, no dia 15/02/1967, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Benedito de Sousa e de Beatriz Damaceno de 
Sousa. A pretendente: DANIELA MACHADO PIO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Vitoria - ES, no dia 31/03/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Pio e de Leila Suely Machado Kruger.

O pretendente: WILLIAM MARINHO ESPINDOLA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de retenções tributárias, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 12/01/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marinho Espindola e de Maria 
Ivonete de Espindola. A pretendente: RAQUEL MORAIS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida em João Pessoa - PB, no dia 12/05/1991, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Flôrencio 
da Silva e de Maria José Morais da Silva.
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: LUCCAS PINHEIRO JERONYMO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de manutenção de ar condicionado, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) 
SP, no dia 25 de julho de 1994, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São 
Paulo - SP, fi lho de Elcio Jeronymo e de Regiane Pinheiro Jeronymo. A pretendente: 
JENIFER CAIRES SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo (Registrada no Cangaiba) SP, no dia 21 de janeiro de 1995, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Roberval de Mattos Silva e 
de Edivania Caires Gomes Silva. R$ 35,00

O pretendente: EDSON RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03 de junho de 1965, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Ribeiro e de Olga Barbosa Ribeiro. A pretendente: 
DANIELA ELISE BECKER, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Salvador 
do Sul - RS, no dia 20 de novembro de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de José Edemar Becker e de Laides Schneider Becker. R$ 35,00

O pretendente: LAÉRCIO ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 29 
de abril de 1973, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Laercio Antonio 
de Carvalho e de Luiza Furouti de Carvalho. A pretendente: GABRIELLA SANCHES DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo (Registrada 
no Belenzinho) SP, no dia 12 de maio de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Jailton Martins de Lima e de Terezinha Sanches Aguilar. R$ 35,00

O pretendente: JACKSON SALES MORITA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 25 de agosto de 1992, 
residente e domiciliado na Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, fi lho de Toshio Morita e 
de Ana Maria Sales Morita. A pretendente: LARISSA FATIMA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida no Rio de Janeiro (Registrada na 8ª Circunscrição) 
- RJ, no dia 27 de novembro de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lha de Flávio Antonio de Souza e de Aede Franco Camargo de Souza. R$ 35,00

O pretendente: WESLLEY DE LUCCIO, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 17 de janeiro de 1992, 
residente e domiciliado no Jardim Iva, São Paulo - SP, fi lho de Tonino de Luccio e ee 
Maristela Santos Barboza. A pretendente: GLEIDE PAULA LIMA PAIXÃO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de controle de qualidade, nascida em Ubaitaba - BA, no dia 
30 de julho de 1987, residente e domiciliada no Jardim Iva, São Paulo - SP, fi lha de 
Raymundo Paixão e de Irene Souza Lima. R$ 35,00

O pretendente: THIAGO RUIZ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão securitário, 
nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 16 de maio de 1985, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Rita de Cassia Ruiz 
Santos. A pretendente: VANESSA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
securitária, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Matilde) SP, no dia 27 de fevereiro 
de 1982, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Pereira 
da Silva e de Madalena Santos Silva. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL CAMILO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 08 de 
novembro de 1983, residente e domiciliado no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lho 
de Aparecido Rodrigues Sanches e de Stelamaris Camilo Rodrigues. A pretendente: 
PRISCILA APARECIDA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão analista, nascida 
em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 13 de março de 1983, residente e 
domiciliada no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto de Sousa e de 
Silvia Antonia Bubola de Sousa. R$ 35,00

O pretendente: PAULO HENRIQUE VALLADÃO DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em São Paulo (Registrado em São Miguel Paulista) 
SP, no dia 16 de abril de 1988, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São 
Paulo - SP, fi lho de Mauricio Nunes de Andrade e de Meire Rosa Valladão de Andrade. 
A pretendente: MARINA ELIAS, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
São Paulo (Registrada no Jardim Paulista) SP, no dia 13 de outubro de 1989, residente 
e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ibrahim Elias e de 
Nádia Fekuri Elias. R$ 35,00

O pretendente: SADRAC LANCE, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, nascido em 
São Paulo (Registrado em Cerqueira Cesar) SP, no dia 31 de maio de 1982, residente 
e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Lance e de Maria de 
Lourdes Moraes Lance. A pretendente: ROSEMEIRE DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão atendente, nascida em Registro - SP, no dia 28 de maio de 1969, residente 
e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Osmar Ribeiro da Silva e de 
Zulmira Domingues da Silva. R$ 35,00

O pretendente: WESLEY RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 12 de agosto de 
1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de João Izidio da 
Silva e de Azalia Texeira Rodrigues da Silva. A pretendente: THAISA GABRIELLE 
MELO GUIMARÃES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão selecionadora senior, 
nascida em Fortaleza (Registrada na 2ª Zona) - CE, no dia 02 de setembro de 1990, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jackson Marinheiro 
Pereira e de Patricia Melo Guimarães. R$ 35,00

O pretendente: FERNANDO CORREIA BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 11 de 
março de 1992, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Braga e de Marlei de Fatima Correia Braga. A pretendente: ÉRIKA CARVALHO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo 
(Registrado na Capela do Socorro) SP, no dia 21 de setembro de 1993, residente e 
domiciliada na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de Severino Ramos da Silva e de Elisa 
de Carvalho Furtado Silva. R$ 35,00

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 
03 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Manoel dso Santos e de Marisa Aparecida Zarpelon dos Santos. 
A pretendente: ADRIANA AYUMI NACAMOTO, estado civil divorciada, profi ssão 
bancaria, nascida em Guarulhos - SP, no dia 08 de setembro de 1981, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Nacamoto e de Lindaura 
Mioko Uehara Nacamoto. R$ 35,00

O pretendente: JHONNY CONTI MAGNI, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
marketing, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 20 de agosto de 1991, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Conti Magni e de Marli 
de Lourdes Jorge Conti Magni. A pretendente: PATRICIA FONSECA POLETO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira 
Cesar) SP, no dia 23 de novembro de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lha de Mario Poleto e de Francisca Ruth Fonseca Poleto. R$ 35,00

O pretendente: IRINEU GREGNANIN PEDRON, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em Xanxerê - SC, no dia 10 de junho de 1976, residente e domiciliado no Vila 
Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Pedron e de Mara Zelinda Gregnanin Pedron. A 
pretendente: ANA CARLA SANTANA TAVARES, estado civil solteira, profi ssão juíza, 
nascida em São Paulo (Registrada da São Miguel Paulista) SP, no dia 28 de agosto de 
1982, residente e domiciliada no Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto 
Tavares e de Terezinha Santana Tavares. R$ 35,00

O pretendente: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINI, estado civil divorciado, 
profi ssão técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 08 de junho de 1965, 
residente e domiciliado no Vila Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Nazareno Martini 
e de Arlinda de Oliveira Martini. A pretendente: SANDRA NAKANDAKARI, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no 
dia 22 de setembro de 1969, residente e domiciliada no Vila Manchester, São Paulo - 
SP, fi lha de José Nakandakari e de Kazu Nakandakari. R$ 35,00

O pretendente: DIEGO LAGAR, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 09 de outubro de 1981, residente e domiciliado em Santo André 
(1º Subdistrito) - SP, fi lho de Ramon Lagar Filho e de Sandra Nelia Lagar. A pretendente: 
BEATRIZ BERGAMO, estado civil solteira, profi ssão consultora, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 24 de novembro de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de George Alberto Bergamo e de Maria Ivete da Costa Rodrigues. R$ 35,00

O pretendente: JULIANO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 19 de fevereiro de 
1989, residente e domiciliado em Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Alves dos 
Santos e de Lucia Alves dos Santos. A pretendente: NATALIA AVILLA MANSONETTO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da 
Mooca) SP, no dia 25 de dezembro de 1990, residente e domiciliada na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Mansonetto e de Rosana Campos Avilla.  NIHIL

O pretendente: REGINALDO DE ARAUJO ROSARIO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido no Rio de Janeiro (Registrado na 12ª Circunscrição) - RJ, no dia 
24 de maio de 1993, residente e domiciliado no Maranhão, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
da Silva Rosario e de Rosana de Araujo Miranda. A pretendente: JHENIFFER DE PAULA 
MARIANO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em São Paulo (Registrada na 
Liberdade) SP, no dia 07 de junho de 1996, residente e domiciliada no Maranhão, São Paulo 
- SP, fi lha de Sirio Valdez da Silva Mariano e de Cristieli de Paula Mendonça.  NIHIL

O pretendente: CLAUDINEI RIBEIRO VIANA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido 
em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 07 de julho de 1975, residente e 
domiciliado no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Antides Viana e de Maria de Fatima 
Ribeiro Viana. A pretendente: MARIA HELENA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleira, nascida em Assaí - PR, no dia 14 de fevereiro de 1970, residente e domiciliada no 
Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lha de Natalicio Felix da Silva e de Ialda da Silva.  NIHIL

O pretendente: PEDRO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido Cansanção - BA, no dia 28 de janeiro de 1982, residente e domiciliado 
no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Arcelino Baldoino Ferreira e de Aurelinda 
Maria dos Santos. A pretendente: ROSICLEIDE SOARES LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Monte Santo - BA, no dia 17 de outubro de 
1983, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo 
Pinto Lopes e de Maria José Soares Lopes.  NIHIL

O pretendente: ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em São Paulo (Registrado na Capela do Socorro) SP, no dia 08 de maio 
de 1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes do 
Nascimento e de Maria Izaltir Souza do Nascimento. A pretendente: EDIANA SANTOS 
COÊLHO, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em São João do Paraíso 
- MG (Registrada em Lagoa Preta, Tremendal - BA), no dia 28 de janeiro de 1989, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Wilton de Carvalho Coêlho 
e de Nair Santos Coêlho.  NIHIL

O pretendente: DIOGENES VIEIRA BELHOMO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo (Registrado no Cangaiba) SP, no dia 16 de novembro de 1988, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Luiz Belhomo 
e de Vanderli Vieira Belhomo. A pretendente: BÁRBARA COSTA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no 
dia 12 de dezembro de 1993, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, 
fi lha de Aniceto Pessôa Rocha e de Maria Aparecida Costa Rocha.  NIHIL

O pretendente: VINICIUS MYTIUKI DA SILVA KITANO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 01 de 
março de 1995, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Sadão Kitano e de Cristina Alves da Silva. A pretendente: ANDRESA DOS SANTOS 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Arapiraca 
(Registrada em Girau do Ponciano) - AL, no dia 04 de setembro de 1995, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Claudiano dos Santos e de Elizabete 
Ferreira Correia dos Santos.  NIHIL

O pretendente: GILDERLAN SILVA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São José do Jacuípe - BA, no dia 13 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado na 
Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Valmir dos Santos Mota e de Josileide Meneses 
da Silva. A pretendente: NATALIA BARBIERI, estado civil solteira, profi ssão analista de 
recursos humanos, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 26 de 
setembro de 1991, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José 
Donizeti Barbieri e de Fabiana de Fatima Barbieri.  R$ 35,00

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ARTURO LAMA CALATAYUD, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 26 de fevereiro de 1961, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Justo Calatayud Merino e de 
Maria Luiza Lama Lopez. A convivente: EDNA LASARINI, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, no dia 28 de 
dezembro de 1964, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Emilio 
Lasarini e de Dorica Felisbina Lasarini. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 
9278/96. R$ 35,00

O pretendente: CLAUDIO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Santos - SP, no dia 21/05/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Alves Pereira e de Maria da Penha Pereira. A 
pretendente: MARICELIA GONZAGA DE SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Manari - Inajá - PE, no dia 10/04/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Olivar Brasiliano Siqueira e de 
Maria José Gonzaga.

O pretendente: ERIK DA SILVA KELLER, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauro dos Santos Keller e de Lenira da Silva Keller. A pretendente: 
LUCIANA ARTERO GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão contadora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Vilibaldo Artero Garcia e de Cleusa Gomes Garcia.

O pretendente: DANILO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão representante comercial, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Adailton Nunes e de Solange da Silva Nunes. A convivente: 
JESSICA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de compras, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Batista dos Santos e de Edelvira Martins do Nascimento 
Santos.

O pretendente: AILTON GILBERTO TAVOLARO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/04/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Tavolaro e de Alcina Carrão Tavolaro. A 
pretendente: MEIRION PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cuida-
dora de idosos, nascida em São João da Ponte - MG, no dia 07/12/1973, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourenço Pereira da Silva e de 
Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: OSVALDO GONÇALVES SOARES, estado civil divorciado, profi ssão 
empreiteiro, nascido em Tremedal - BA, no dia 18/06/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesuino Pereira Soares e de Licorina Gonçalves 
Azevedo. A pretendente: MARIA CLECIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi s-
são assistente administrativo, nascida em Rio Real - BA, no dia 20/12/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubem Florencio de Oliveira e 
de Gildete Alves de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1982, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Armando Augusto Garcia e de Neide Del Soldato Garcia. A pretendente: 
SILVIA BELLICANTA RIBAS, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 01/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Pedro Schols Ribas e de Gilda Bellicanta Ribas.

O pretendente: CAIO MACEDO CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de moto, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Correia e de Rosana Pereira Macedo 
Correia. A pretendente: TATIANA FONSECA TRINDADE, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Guarulhos - SP, no dia 17/03/1992, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Ferreira Trindade e de Selma 
Fonseca Trindade.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE MAGALHÃES NETO, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Exuperio Pereira de Magalhães 
e de Pedrina Pereira de Oliveira Magalhães. A pretendente: ANDREIA CARMO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Poções - BA, no dia 
07/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Ferreira dos Santos e de Adeides Moreira do Carmo Santos.

O pretendente: HENRIQUE DOS SANTOS MORA, estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de seguros, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/08/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mora Neto e de Silvana dos Santos Mora. A 
pretendente: PRISCILLA MAITÊ NAGY, estado civil solteira, profi ssão analista sênior, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carol Nagy Filho e de Regina de Fatima Martins Nagy.

O pretendente: GIULIANO GOZZI, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 25/08/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Oduvaldo Gozzi e de Diva Pereira Gozzi. A pretendente: DANIELA CHRISTINE 
ANDRADE CORRÊA, estado civil divorciada, profi ssão analista de RH, nascida em Mogi 
Guaçu - SP, no dia 22/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Enio Andrade e de Iraci dos Reis Andrade.

O pretendente: LUCIANO BONIFÁCIO, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em São Roque - SP, no dia 25/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Paulo Bonifácio e de Claudenir Miquelon Bonifácio. A preten-
dente: DYANE THAIS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Darci Ferreira e de Thereza de Jesus Ferreira.

O pretendente: DANILO SETTI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Curitiba - PR, no dia 02/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Danilo Adelelmo Setti Junior e de Silvana Machado Costa Setti. 
A pretendente: CYNTIA GAIBAR MELEMENDJIAN, estado civil solteira, profi ssão 
fotógrafa, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ohanes Melemendjian e de Mayra 
Gaibar Melemendjian.

O pretendente: DANIEL GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 28/12/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Iriovaldo Ramos Garcia e de Sirley Falcão Martine Garcia. 
A pretendente: MARIANA PEREIRA JULIANO, estado civil solteira, profi ssão enfer-
meira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/04/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Juliano Neto e de Maria do Socorro 
Pereira Juliano.

O pretendente: RICARDO HENRIQUE PALOMBO DE CARVALHO, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Alexandrino de 
Carvalho e de Sheila Palombo de Carvalho. A pretendente: GABRIELA RAMALHO 
DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 13/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marizete Ramalho de Jesus.

O pretendente: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão impressor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/12/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Otoniel Martins de Almeida e de Maria Dina Silva de Almeida. 
A pretendente: CLEMILDA MARIA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Miguel dos Campos - AL, no dia 12/08/1960, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aureliano Celestino Ferreira e de Maria Fugenia 
dos Santos Ferreira.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - 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

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

Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUCAS ALVES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Campo Sales, CE, no dia (01/07/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Eliésio do Nascimento e de Marta Maria Alves do Nascimento. 
A convivente: MARISA REIS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Barra de Estiva, BA, no dia (04/02/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Nepomuceno da Silva e de Eliege Simões Reis da Silva. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento, conforme o art. 
1726 e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, incisos I, III e IV ambos 
do Código Civil Brasileiro.
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

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HAMILTON BARROS DA SILVA, profi ssão: analista de planejamento 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/11/1989, 
residente e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Erom Floriano da Silva e de 
Maria Rivani de Barros. A pretendente: GISELLY SILVA LISBOA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 05/04/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lho de José Silva Lisboa e de Eliete 
Silva Lisboa.
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

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo n. 1016160-
21.2016.8.26.0003, Execução de Título Extrajudicial. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, 
etc. Faz saber que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e 
RG. nº. 222610347, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE FERNANDES SOUZA DE SÁ, 
portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG n? 34.965.763-1, objetivando a cobrança dos 
condomínios em aberto da locação do imóvel da Rua José Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. 
Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para os atos 
e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para interposição de embargos é de 15 dias que 
fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré 
como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, sendo nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0024845-
76.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nova 
Solução Sistemas de Higiene LTDA-ME, CNPJ. 08.528.604/0001-17, na pessoa de seu representante 
legal que, Silthe Comercial e Serviços LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando rescindido o Contrato de Locação de 
Equipamentos firmado entre as partes referente a: 01 central de PABX - Mod.140; 01 - E1 - 30 canais; 08 
troncos analógicos; 40 ramais analógicos; 01 placa de modem; 01 placa base acessórios; 01 placa disa; 
01 terminal TI 4245, com a devolução dos itens locados, bem como, a condenação da ré ao pagamento 
de R$ 7.505,80, oriundos dos alugueis atrasados e multa contratual, 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 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2016.  

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

Empresas & Negócios

Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - 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: ADEMILSON LEÃO MEIRELES, solteiro, motofretista, nascido em 
13/12/1972, natural de Teofi lândia - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Joaquim da Cruz Meireles e de Nilce Leão de Meireles; A pretendente: ROSE-
LY ALVARINA GONÇALVES, solteira, autônoma, nascida em 08/09/1981, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecida Jesus 
Gonçalves.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JEILTON BATISTA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de callcenter, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (24/06/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilton Batista Santos e de Geronice Maria Batista 
Santos. A pretendente: LETICIA ALVES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida neste Subdistrito - SP, no dia (29/04/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vieira da Silva e de Maria Alves Vieira da Silva.

O pretendente: HELBERT PEREIRA GERES, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (15/04/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Alfi o Geres Filho e de Nanci Pereira Geres. A pretendente: 
ANDRESSA DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Registro - SP, no dia (09/09/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de João de Souza Costa e de Vanda Lúcia da Silva Costa.

O pretendente: MARCELO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido neste Subdistrito - SP, no dia (15/12/1978), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Lourival Fernandes e de Deleuza Fernandes. A pretendente: DANIELA 
ZANTONELLI, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida neste Subdistrito - 
SP, no dia (03/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto 
Zantonelli e de Aparecida da Silva Zantonelli.

O pretendente: THIAGO BARRETO MARQUES DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/04/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Marques da Silva e de Norma Barreto da Silva. 
A pretendente: THAIS VERGILIO, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (13/02/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Emir Vergilio e de Irene dos Santos.

O pretendente: YARGO PALMIERI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Butantã - SP, no dia (23/10/1987), residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Eliana Palmieri. A pretendente: ROBERTA BARBOSA TRINDADE, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (23/04/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Casturino da 
Trindade e de Leonice Rodrigues Barbosa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: FILIPE MORAIS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Itambé - BA, no dia (20/10/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Jaime Neres de Oliveira e de Nivalda Morais de Oliveira. A pretendente: 
YASMIN DOS SANTOS CARNEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Vicente - SP (Reg. Distrito Sede do Município de Praia Grande - SP), no dia (14/02/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Severino Carneiro e de Maria 
Lucia dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em São Sebastião do Paraíso - MG, no dia (15/10/1946), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Dias do Nascimento e de Rozaria 
Amancia do Nascimento. A convivente: MARGARIDA MARIA MONT SERRAT, estado 
civil víuva, profi ssão do lar, nascida em Uruçuca - BA, no dia (24/01/1964), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Eleodorio Santos e de Ana Maria de 
Jesus. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento, 
nos termos do artigo da Lei 9.278 de 10 de maio de 1996.

10ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0043644-
19.2009.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiza Barros Rozas, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ move uma ação de Desapropriação contra LEONTINA AGUENA, SELMA 
AGUENA HANASHIRO, AMÉLIA HIGA, ELVIRA TAMASHIRO, PAULO AGUENA, THEREZA MITSUKO 
AGUENA, MARIA DOLORES DE FÁTIMA ROSA AGUENA, JAIDER HIROSHE AGUENA, MARCOS 
ROBERTO AGUENA, objetivando o imóvel localizado na Avenida Professor Francisco Morato nº 4.001, 
contribuinte 101.334.0013-0, São Paulo/SP, declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 
50.312, datado de 07.12.2005. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e 
para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2015. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

LUCAS GOMES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/0131.FLS.117 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de março de mil novecentos e noventa e cinco (11/03/1995), residente e 
domiciliado Rua Ponta de Lucena, número 292, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Airton de Lima e de Eliene Miranda Gomes de Lima. JESSICA 
GUTIERREZ DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.199-PERDIZES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e sete (27/07/1997), residente 
e domiciliada Rua Ponta de Lucena, número 292, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Robério Ferreira de Matos e de Luciana Gutierrez.

FRANCISCO CARLOS MANNOCCI, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Ribeiro Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP no dia seis de março de mil nove-
centos e sessenta e um (06/03/1961), residente e domiciliado Rua Charrua Orestes, 
número 199, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Mannocci 
e de Marlene Fazzio Mannocci. MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Petrolina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/084.
FLS.252V-PETROLINA/PE), Petrolina, PE no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
setenta (11/12/1970), residente e domiciliada Rua Charrua Orestes, número 199, Jardim 
Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zulmira Antônia da Conceição.

WESLLEY DUARTE DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/40,FLS.79V-Moóca/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (07/08/1985), residente e do-
miciliado Rua Senador Amaral Furlan, número 769, bloco 03, apartamento 43, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martins Romário da Conceição 
e de Clarice Duarte da Conceição. LAIS OCHIUTO MENESCAL, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/243,FLS.96 
Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e seis (22/02/1996), residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, número 769, 
bloco 03, apartamento 43, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joanyr Silva Menescal e de Vanessa Tamara Ochiuto.

HELBER LUIZ GOULART BELARMINO, estado civil solteiro, profi ssão gestor fi nancei-
ro, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/80,FLS.162V-Tatuapé/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e dois (11/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, número 35, antigo 56-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Luiz Belarmino e de Elaine Goulart. ERICA AU-
GUSTO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/151,FLS.101 Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de 
mil novecentos e noventa e um (25/09/1991), residente e domiciliada Avenida Adriano 
Bertozzi, número 1177, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos 
Martins e de Neide Augusto de Toledo.

EDIMILSON JÚLIO SANT´ANNA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico de má-
quinas de costura, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia nove de julho de 
mil novecentos e setenta e dois (09/07/1972), residente e domiciliado Rua Sargento 
Pedro dos Santos, número 346, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Mario Sant´Anna e de Teresinha de Andrade Sant´Anna. CLEIDE CLEUMAR DE 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Acaraú, Estado do Ceará 
(CN:LV-A-02,FLS.276 PRATA,BELA CRUZ/CE), Acaraú, CE no dia dezenove de maio 
de mil novecentos e oitenta e um (19/05/1981), residente e domiciliada Rua Sargento 
Pedro dos Santos, número 346, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Osterno de Sousa e de Rita de Cássia Ribeiro Sousa.

FREDERICK MARTINS NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
Embu- Guaçu, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.165V EMBU-GUAÇU/SP), Embu-Guaçu, 
SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e cinco (22/03/1995), re-
sidente e domiciliado Estrada do Rufi no, número 537, Serraria, Diadema, neste Estado, 
Diadema, SP, fi lho de Adezio José de Novais Filho e de Celia Martins Alves. KATHELE-
EN ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/444.FLS.011-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa e seis (13/11/1996), residente 
e domiciliada Rua Bacurubu, número 11, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Wagner Ribeiro e de Elisangela da Silva Andrade.

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 63,FLS.97-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e dois (07/04/1982), residente e domiciliado 
Rua Adelino Poseli, número 116, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebas-
tião do Espirito Santo e de Divina Roque dos Santos. GLEIZER CARDOSO MARTINS 
DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-71,FLS.76V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e três (27/09/1983), residente 
e domiciliada Rua Adelino Polesi, número 116, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Reinaldo Martins da Conceição e de Rosalina Cardoso da Conceição.

JEFFERSON DA SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em Jundiaí, neste Estado (CN:LV-A-338,FLS.255V-1º SUBDISTRITO DE 
JUNDIAÍ/SP), Jundiaí, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/12/1987), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, número 
755, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Fernandes e de Iraci 
da Silva Fernandes. CAMILA SANTA CLARA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-309,FLS.07 SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (30/12/1991), residente e domiciliada Rua das Boas Noites, número 
755, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Queiroz Silva e 
de Katia Santa Clara Silva.

JOSÉ VINICIUS BATISTA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-56,FLS.209-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e sete (20/07/1987), 
residente e domiciliado Rua Margarida Cristina Baumann, número 509, Jardim São 
Vicente, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geralda Batista de Andrade. VANES-
SA GABRIELLE DE SOUZA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-091,FLS.73V-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (10/12/1993), residente e domiciliada Rua Euzebio Rodrigues, número 19, 
Jardim Soares, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo dos Santos e de So-
raylha de Souza Silva.

JUSCELÍ SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Presidente 
Jânio Quadros (CN:LV-A-24,FLS.122V-PRESIDENTE JÂNIO QUADROS/BA), Presidente 
Jânio Quadros, BA no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (12/05/1985), 
residente e domiciliado Rua Pacarana, número 220, Cidade A. E. Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Figueiredo dos Santos e de Ana de Jesus Silva. 
GRAÇA APARECIDA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão garçonete, nascida 
em Guajeru, Caculé, Estado da Bahia, Caculé, BA no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis (17/01/1976), residente e domiciliada Rua Pacarana, número 
220, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues de 
Souza e de Maria Madalena de Souza.

MARCOS PAULO VILELA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/170,FLS.020-Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (19/08/1992), residente e domiciliado Rua Bárbara 
Campanini, número 12, Cidade São Mateus, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José 
Paulo Vilela e de Luzia Dantas Correia. ARIANE CRISTINA CREMONEZI, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Bernardo do Campo, neste 
Estado (CN:LV.A/074,FLS.154V-2º Subdistrito de São Bernardo do Campo/SP), São 
Bernardo do Campo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/01/1994), residente e domiciliada Avenida Godofredo Mello Vianna, número 161, 
Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Medeiros Cremonezi 
e de Solange Cristina da Silva.

MARCELO LOURENÇO BITENCOURT, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/033,FLS.221V-Ipiranga/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e nove 
(18/01/1979), residente e domiciliado Rua Sabbado D’Ângelo, número 1385, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Bitencourt e de Maria Lourenço Bitencourt. 
THAIS TRINDADE DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/053,FLS.035V-Moóca/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/12/1988), residente e domiciliada Rua Sabbado D’Ângelo, número 1385, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio do Nascimento e de Soanne Marli de Jesus 
Trindade do Nascimento.

ANDERSON DA CRUZ DOBO, estado civil divorciado, profi ssão operador de CFTV, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco (23/04/1985), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, número 320, 
bloco 03, apartamento 32, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de André Dobo e de Otilia da Cruz Dobo. TAMILE MASCARENHAS NEVES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itaberaba, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-94,FLS.21-1º OFÍCIO DE ITABERABA/BA), Itaberaba, BA no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa (20/10/1990), residente e domiciliada 
Rua Isidoro de Lara, número 320, bloco 03, apartamento 32, Conjunto Habitacional José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Carvalho da Silva e de 
Maria José Mascarenhas Neves da Silva.

RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de SAC, nascido 
em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A-250,FLS.198V-JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e três (20/07/1993), residente 
e domiciliado Rua Santa Edith, número 104, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de João Amado de Oliveira e de Lucia Aparecida de Lima de Oliveira. CAMILA 
DE SANTANA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente em laboratório de 
comunicação, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-257,FLS.273-V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e seis 
(28/08/1996), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, número 203, 
Vila Santa Terezinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Pereira e de 
Maria das Graças de Santana Pereira.

WILSON LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Andorinha, Estado da Bahia (CN:LV-A 12,FLS.114V-ANDORINHA-SENHOR 
DO BONFIM/BA), Senhor do Bonfi m, BA no dia vinte e quatro de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (24/12/1989), residente e domiciliado Rua Dia Branco, número 
30, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz de Jesus 
Santos e de Maria Helena Lima dos Santos. BIANCA DOS SANTOS DANTAS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Monte Santo, Estado da Bahia (CN:LV-A-32-
,FLS.123 MONTE SANTO/BA), Monte Santo, BA no dia seis de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (06/01/1993), residente e domiciliada Rua Pascoal Alves, número 794, 
Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alberto Dias Dantas 
e de Ginalda Gomes dos Santos.

NILDO VITURINO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em 
Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/060,FLS.169-1º Distrito de Serra Talhada/
PE), Serra Talhada, PE no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(17/01/1977), residente e domiciliado Rua Mário de Salles Oliveira Malta, número 42, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Viturino de Lima e de Juvenilia 
Gomes da Silva Lima. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
copeira, nascida em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/020,FLS.198- 
Tauapiranga/6º Distrito de Serra Talhada/PE), Serra Talhada, PE no dia quinze de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e dois (15/02/1972), residente e domiciliada Rua Mário de 
Salles Oliveira Malta, número 42, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Berto da Silva e de Maroly Francisca da Silva.

DIEGO SILVA DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Jacobina, Estado 
da Bahia (CN:LV-A-10,FLS.274-JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente e domiciliado Viela da Esperança, 
número 30, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
Alves dos Reis e de Iranilde Ferreira Silva dos Reis. NAUANE DOS SANTOS LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV-A-
07-FLS.187-UMBURANAS CAMPO FORMOSO/BA), Jacobina, BA no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (26/07/1994), residente e domiciliada Viela 
da Esperança, número 30, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Custódio Lopes e de Noeli Simplício dos Santos Lopes.

CLAYTON ISAAC DE ARRUDA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão analista de infor-
mática, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil 
novecentos e setenta e cinco (16/03/1975), residente e domiciliado na Rua Guariuba, número 
375, Vila campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Coêlho Borges e de Vera 
Lucia de Arruda Borges. ROSANGELA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auditora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (06/08/1982), residente e domiciliada na Rua José Maciel Neto, número 315, 
bloco D, apartamento 72, Maria Rosa, Taboão da Serra, neste Estado, São Paulo, SP, fi lha 
de Reginaldo Pereira da Silva e de Maria de Abreu e Silva.Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Taboão da Serra, Neste Estado.

JOSÉ CARLOS CAMILO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Sarutaia, 
neste Estado, Sarutaia, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(12/12/1955), residente e domiciliado Rua Gonçalves Dias, número 317, Jardim Tupã, Barueri, 
neste Estado, Barueri, SP, fi lho de Francisco Marques Camilo e de Luzia Vaz Marques. 
SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV-A 64,FLS.139-CASA VERDE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e sessenta (18/11/1960), residente e 
domiciliada Rua Luiz de Almeida Fernandes, número 215, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Euclides José dos Santos e de Izabel Oliveira dos Santos.

RONALDO DE ARANDAS OVÍDIO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.097-BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (19/04/1985), residente e 
domiciliado Rua João Felisberto Moreira, número 174, bloco 02, apartamento 83, Vila Jacuí, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Ovídio e de Maria Marliete Olimpia de Arandas. 
HELOISA ALMEIDA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em no, SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e sete (20/05/1987), residente e domiciliada 
Rua Virginia de Miranda, número 364, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Odair Mendes Rodrigues e de Wanderly Aparecida Oliveira de Almeida Rodrigues.

JEFFERSON GONÇALVES BISPO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/059,FLS.206-V-Tatuapé/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e oito (05/04/1988), residente e domiciliado Rua 
Tenório das Chagas, número 396-B, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jose Antonio Bispo e de Maria Helena Gonçalves Bispo. KAMILA RAQUEL DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão promotora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/148,FLS.278 
Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e 
um (21/05/1991), residente e domiciliada Rua Tenório das Chagas, número 60, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Regina dos Santos.

AMAURI LUÍS MENDES SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (18/02/1984), residente e domiciliado Rua Ponte Serrada, número 36, 
apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Sousa Neto e de Elza Mendes 
Sousa. ANAÚ CARVALHO DE OLIVEIRA AIO, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
civil, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/036.FLS.274-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e seis (18/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, número 36, apartamento 11, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilberto Monteiro Aio e de Aidê Carvalho de Oliveira.

JOÃO DA CONCEIÇÃO MACHADO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão desenhista 
projetista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/083.FLS.109-ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e noventa (11/04/1990), residente 
e domiciliado Avenida Inajá-Guaçu, número 1.105, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João da Conceição Machado e de Ida da Silva Lopes Machado. LAURA 
GUTIERREZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta 
Capital (CN:LV.A/093.FLS.061V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (12/12/1988), residente e domiciliada Avenida Nova 
América, número 184, Jardim Santa Cecília, Guarulhos, neste Estado, São Paulo, SP, 
fi lha de Sergio Paulichi Gutierrez e de Luci Mara da Cruz Gutierrez.

JANAÃN LUAN LAURENTINO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/148,FLS.213V-Ipiranga/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e um (23/04/1991), residente 
e domiciliado Avenida Córrego do Limoeiro, número 09, Jardim Pedro José Nunes, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Targino Bezerra e de Miriam Julia Laurentino 
Bezerra. JESSICA PACHECO CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075,FLS.157V-Tatuapé/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e um (21/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Tomaracá, número 21, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pacheco Cordeiro e de Maria Lucia 
de Oliveira Cordeiro.

RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão propagan-
dista, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/017,FLS.249V-Aclimação/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e dois (05/04/1982), 
residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, número 292, casa 06, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Alexandre de Farias e de Dirce dos Santos Farias. LUANA 
CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão representante comercial, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/098,FLS.094-Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de abril de mil novecentos e oitenta e sete (24/04/1987), residente e domiciliada Rua 
Waldemar Mancini, número 292, casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucenir 
Pereira de Souza e de Josefi na Ferreira de Oliveira.

JULIO CESAR ZANQUINI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.154-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (19/02/1988), residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 
número 197, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Zanquini e de Deise 
de Souza Zanquini. ROBERTA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.202V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), residente e domiciliada 
Rua Alfredo Catalani, número 197, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vicente Candido da Silva e de Oriana Aparecida Rodrigues da Silva.

ALLAN DE FRANÇA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão impermeabilizador, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-106,FLS.280V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito (25/07/1988), residente e 
domiciliado Rua Gita, número 13, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio Ferreira e de Marineide de França Ferreira. 
NATHANNY LAYLA CARDOSO BRAZ, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
neste Distrito (CN:LV-A-214,FLS.209V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/11/1994), residente e domiciliada 
Rua Miguel Arcanjo Dutra, número 24, casa 01, Jardim Centenário, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Robson Braz e de Olina Cardoso Sacerdote.

 ADEMIR ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Alfenas, 
Estado de Minas Gerais, Alfenas, MG no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e cin-
quenta e dois (20/02/1952), residente e domiciliado Rua Dominique Serres, número 204, 
bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Araujo e de Maria Thereza Araujo. NEUSA LIMA DE ARAUJO, 
estado civil viúva, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Rancharia, neste Estado, 
Rancharia, SP no dia sete de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco (07/04/1955), 
residente e domiciliada Rua Dominique Serres, número 204, bloco C, apartamento 12, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benoni de 
Souza Lima e de Olga Patrão Lima.

ERISON VITORIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/312,FLS.150-Itaquera/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e oito (11/06/1998), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, número 2850, casa 42, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raildo Pereira dos Santos e de Eliete Oliveira Vitorio. GISLANE VITÓRIO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Itabuna, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/061,FLS.275 Ibicaraí/BA), Itabuna, BA no dia vinte e sete de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, número 2850, casa 44, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Pereira 
dos Santos e de Eliana Oliveira Vitório dos Santos.

CARLOS ALBERTO NAPOLITANO, estado civil divorciado, profi ssão cobrador, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos 
e sessenta e dois (30/03/1962), residente e domiciliado Rua Santo Cristo, número 05, casa 
04, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Napolitano e de Laura 
Criado Napolitano. DAMIANA SILVA GERALDO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Almadina, Estado da Bahia, (CN:LV.A/007,FLS.107 ALMADINA/BA), Almadina, 
BA no dia dezessete de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (17/05/1964), residente 
e domiciliada Rua Santo Cristo, número 05, casa 04, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Antonio Geraldo e de Belarmina Maria da Silva.

CAIO PESTANA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.027-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (13/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, número 136, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Pestana da Costa e de Mara Leila Almeida e Silva 
da Costa. ALINE RUAS ALVES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Carapicuíba, neste Estado (CN:LV.A/115.FLS.257 CARAPICUÍBA/SP), Carapicuíba, 
SP no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e nove (09/06/1989), residente e 
domiciliada Rua Pinto da Luz, número 1.387, casa 03, Vila Ivone, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de David Alves e de Apenina Ruas Alves.

CLÉBER RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de suporte 
tecnico, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/106,FLS.056-São 
Miguel Paulista/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
um (06/08/1981), residente e domiciliado Rua Passarinho Liberdade, número 13, Con-
junto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Borges 
Pereira e de Valdiva Rodrigues Pereira. ALINE DOMINGUES FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/266,FLS.272-São Miguel 
Paulista/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(30/07/1989), residente e domiciliada Rua Lembranças do Futuro, número 22, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira Ferreira 
e de Silvanete Domingues dos Santos.

ALEXANDRE DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cido em Ibiporã, Estado do Paraná (CN:LV-A 30,FLS.77-JATAIZINHO/PR), Ibiporã, PR 
no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e três (01/04/1983), residente e 
domiciliado Rua Eduardo Antonio de Paula, número 185, casa 03, Jardim Santa Adélia, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edson de Aguiar e de Maria José de Almeida 
Aguiar. KAREN MENDES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão analista contábil, 
nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 271,FLS.104-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (19/12/1988), residente e domiciliada Rua Toreiros, número 187, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Antonio de Almeida 
e de Alice Mendes de Almeida.

JOSE NILTON ALVES LIMA, estado civil divorciado, profi ssão operador de corte e vinco 
gráfi co, nascido em Presidênte Jânio Quadros, Estado da Bahia, São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (25/01/1972), residente e 
domiciliado Rua Juarez Fagundes, número 211, Jardim São Vicente, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elmiro Brito Lima e de Neusa da Rocha Alves Lima. VALDIRENE 
FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em Núcleo Bandeirantes, Distrito Federal, São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil 
novecentos e setenta e dois (01/03/1972), residente e domiciliada Rua Juarez Fagundes, 
número 211, Jardim São Vicente, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivo José da Silva 
e de Deusdete Ferreira Silva.

ELIABE CHAVES CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Lago 
da Pedra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/081.FLS.104-LAGO DA PEDRA/MA), Lago da 
Pedra, MA no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e um (24/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Edmundo Abreu, número 255, casa 02, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Luis Castro e de Meirivan Chaves Castro. 
FABIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pilar, Estado 
de Alagoas (CN:LV.A/026.FLS.006V-PILAR/AL), Pilar, AL no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa (06/01/1990), residente e domiciliada Rua Edmundo Abreu, número 
255, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paulo dos Santos 
e de Benedita Rosendo dos Santos.

JONATAS ALVES DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de RH, nascido em neste Distrito (CN:LV.A-135,FLS.198 ITAQUERA-SP), São Paulo, 
SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa (09/11/1990), residente 
e domiciliado Rua Adelina Patti, número 166, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Donizeti da Cruz e de Maria Aparecida Alves dos 
Santos Cruz. CATIANA OLIVEIRA PASSOS, estado civil solteira, profi ssão técnica 
de enfermagem, nascida em Cansanção, Estado da Bahia (CN:LV.A 73,FLS.70-CAN-
SANÇÃO-BA), Cansanção, BA no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (09/08/1991), residente e domiciliada Avenida Antônio de Souza Queiroz, número 
697, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Oliveira 
Passos e de Oneide Reis de Oliveira Passos.

ANDRÉ BARRETO FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão operador de monitora-
mento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/059,FLS.028-Capela do Socorro/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e cinco (27/03/1975), 
residente e domiciliado Rua Rio Corrente, número 168, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Francisco Neto e de Marly Barreto Francisco. SIRLEI JOSE PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/162,FLS.067-São Miguel Paulista/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (22/12/1972), residente e domiciliada Rua 
Rio Corrente, número 168, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Jose Pereira 
e de Ana Cristina Oliveira Pereira.

ANDRÉ RODRIGUES DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico 
de educação, nascido em Amparo, neste Estado (CN:LV-A 120,FLS.166-AMPARO/
SP), Amparo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(25/07/1988), residente e domiciliado Rua Custódio do Nascimento, número 142, 
Jardim Roseli, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Felicio de Santana e de 
Márcia Cristina Rodrigues de Santana. RAQUEL CRISTINA ALVES SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV-A-89,FLS.102-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e oitenta e oito (17/04/1988), residente e domiciliada Estrada 
Morro dos Olhos D´Agua, número 222, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Augusta Aparecida Alves Silva.

RONY DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nas-
cido em Baixa Grande, Estado da Bahia, (CN:LV.A/046,FLS.216-MACAJUBA/BA), Baixa 
Grande, BA no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (23/10/1986), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piaui, número 360, bloco J, apartamento 54, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Ribeiro e de Evan-
dite de Oliveira Ribeiro. VALDEMIRA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Itabaiana, Estado da Paraíba, (CN:LV.A/012,FLS.236-PEDRAS 
DE FOGO/PB), Itabaiana, PB no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e 
seis (18/10/1986), residente e domiciliada Rua São Félix do Piaui, número 360, bloco J, 
apartamento 54, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Dantas 
da Silva e de Maria José Irineu da Silva.

FELIPE LIMA PINHEIRO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cobrança, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.164V-
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta 
e nove (11/07/1989), residente e domiciliado Rua Cristovão Salamanca, número 206, 
apartamento 13-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Luiz Carlos Pinheiro da Costa e de Cleusa Moreira Lima Pinheiro da Costa. 
RAYSSA DE LIMA CORREA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/112.FLS.202 SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa (17/12/1990), residente 
e domiciliada Rua Cristovão Salamanca, número 206, apartamento 13-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Luiz Correa 
e de Sandra Regina de Lima Correa.

TIAGO CARLOS SOARES ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão caseiro, nascido 
em Materlândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/013,FLS.271-Materlândia/MG), Ma-
terlândia, MG no dia quinze de junho de mil novecentos e setenta e quatro (15/06/1974), 
residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, número 195, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helber Trindade Assunção e de Mônica Soares Assunção. 
ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/026,FLS.040V-Maceió/AL), Maceió, AL 
no dia vinte e um de maio de mil novecentos e setenta e oito (21/05/1978), residente e 
domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, número 195, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Janiciara Lima de Oliveira.

SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão coordenador 
de projetos, nascido em Vermelho Velho, Município de Raul Soares, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/13,FLS.288V-VERMELHO VELHO/MG), Raul Soares, MG 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta (18/12/1970), residente 
e domiciliado Rua Vitor José de Castro, número 04, bloco 02, apartamento 84, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Herculano de Oliveira 
e de Terezinha Maria de Oliveira. FRANCISCA PEREIRA GOMES, estado civil 
solteira, profissão embaladeira, nascida em São José da Lagoa Tapada, Estado da 
Paraíba (CN:LV.A/05,FLS.55-COREMAS/PB), São José da Lagoa Tapada, PB no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta e oito (18/09/1968), residente e 
domiciliada Rua Vitor José de Castro, número 04, bloco 02, apartamento 84, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José Gomes e de Maria das 
Neves Pereira Gomes.

RONALDO OLIVEIRA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido 
em Jaguaquara, Estado da Bahia, (CN:LV.A/010,FLS.126-IPIUNA,JAGUAQUARA/BA), 
Jaguaquara, BA no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e quatro (30/05/1974), 
residente e domiciliado Rua Frei Muniz, número 39, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Silva Duarte e de Rita Oliveira Duarte. SHERLEIVANÍ 
ALENCAR FAUSTO, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de benefi cios, nas-
cida em Tauá, Estado do Ceará,, Tauá, CE no dia treze de agosto de mil novecentos e 
setenta e um (13/08/1971), residente e domiciliada Rua Frei Muniz, número 39, casa 02, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Zildo Fausto e de Expedita 
Alencar Fausto.

JOCIVAL SILVA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão operador de produção, 
nascido em Euclides da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV.A-82,FLS.212-EUCLIDES 
DA CUNHA-BA), Euclides da Cunha, BA no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (12/12/1985), residente e domiciliado Rua Cipó de Chumbo, número 
145, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felisberto Evangelista 
de Jesus e de Maria da Mota Silva. MARIA EUNICE JESUS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em Quijingue, Estado da Bahia 
(CN:LV.A 27,FLS.210-QUIJINGUE-BA), Quijingue, BA no dia sete de novembro de 
mil novecentos e setenta e nove (07/11/1979), residente e domiciliada Rua Cipó de 
Chumbo, número 145, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marciano 
Francisco da Silva e de Maria de Jesus.

MÁTTHEUS BERNARDES SPOO, estado civil solteiro, profissão atendente de 
telemarketing, nascido em Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.157-
PERDIZES/SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e 
um (08/05/1991), residente e domiciliado Rua Inácio Bernardes, número 181, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Spoo e de 
Iracy Bernardes de Souza Spoo. AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão designer gráfico, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/110.FLS.251V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (28/09/1992), residente e 
domiciliada Rua Inácio Bernardes, número 181, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Leite de Oliveira e de Silvana Rodrigues 
Fernandes de Oliveira.

MARCELO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Tim-
baúba, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-42,FLS.279V TIMBAÚBA/PE), Timbaúba, 
PE no dia dezesseis de maio de mil novecentos e sessenta e seis (16/05/1966), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, número 45, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Marcelino de Souza e de Josefa Maria de Souza. FATIMA 
GOMES FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Recife, Estado 
de Pernambuco (CN:LV-A-04,FLS.29-SANTO ANTONIO-RECIFE/PE), Recife, PE no 
dia onze de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (11/08/1965), residente e 
domiciliada Rua Fraiburgo, número 45, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Laudiceia Gomes França.

SEVERINO RAMOS COELHO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Primavera, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/41,FLS.27-V,CORTÊS/PE), 
Primavera, PE no dia quatro de agosto de mil novecentos e setenta e dois (04/08/1972), 
residente e domiciliado Rua Doutor Claro Egidio, número 386, casa 02, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Coelho de Andrade e de Izabel Maria da 
Conceição. ELIZABEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/42,FLS.277-SUBDISTRITO VILA MADA-
LENA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/03/1982), residente e domiciliada Rua Doutor Claro Egidio, número 386, casa 02, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Ferreira da Silva e de Isabel 
Nunes dos Santos da Silva.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

FABIO FONSECA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gerente de telecom, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e 
setenta e sete (07/05/1977), residente e domiciliado Rua Doutor Paulo Queiroz, número 
741, apartamento 42, torre 02, Jardim Nove de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Fonseca dos Santos e de Maria de Fatima dos Santos. THAIS SANTOS DE 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/181,FLS.087-Vila Prudente/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto 
de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 
número 116, bloco 07, apartamento 24, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Hidelbrando Cardoso de Araujo e de Maria Lucineide dos Santos.

MIKAEL FERREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Santa 
Felicia, Acopiara, Estado do Ceará, (CN:LV.A/01,FLS.56V-SANTA FELICIA/CE), Santa 
Felicia, CE no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e nove (07/03/1989), residente 
e domiciliado Rua João Lopes de Lima, número 1722, Jardim Sapopemba, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Araújo e de Maria Francisca de Jesus Araújo. PA-
TRICIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em neste 
Distrito, (CN:LV.A/077,FLS.060 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (03/09/1984), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 
número 176, bloco 02, apartamento 24, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Rodrigues da Silva e de Ilza Francisca da Silva.

HIDELBRANDO CARDOSO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão impressor de off 
set, nascido em Solânea, Estado da Paraíba (CN:LV.A/005.fl s.226-SOLÂNEA/PB), Solânea, 
PB no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (27/12/1967), 
residente e domiciliado Rua Sal da Terra, número 116, bloco 07, apartamento 24-, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cardoso da 
Silva e de Esmeraldina Costa Cardoso. MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão montadora, nascida em Serra Branca, Estado da Paraíba (CN:LV.A/003.
FLS.133-SERRA BRANCA/PB), Serra Branca, PB no dia trinta de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (30/07/1969), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, número 116, 
bloco 07, apartamento 24-, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Abel Ananias dos Santos e de Rita Maria dos Santos.

ALEXANDRE DE AVELAR, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público estadual, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-156,FLS.68-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta 
(05/11/1970), residente e domiciliado Rua Afonso Saladin, número 49, Conjunto Habita-
cional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Rosa de Avelar 
e de Maria José Cosenza de Avelar. MADALENA SANTIAGUA RIBEIRO, estado civil 
divorciada, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida em Outeiro Redondo, Município de 
São Felix, Estado da Bahia, São Felix, BA no dia vinte e dois de julho de mil novecentos 
e sessenta e dois (22/07/1962), residente e domiciliada Rua Afonso Saladin, número 
49, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Marcelino Ribeiro e de Maria Justina de Jesus Ribeiro.

LEONARDO DA SILVA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de atendimento, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/129,FLS.96V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(26/03/1995), residente e domiciliado Rua Chuvas de Verão, número 40 A, Conjunto Ha-
bitacional Fazenda do Carmo, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jailton 
Queiroz Dourado e de Antonia Edilene da Silva. MAYHARA FRANCINE DA SILVA SOARES, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de tele agendamento, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/171,FLS.62-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis (27/12/1996), residente e domiciliada Rua Fascinação, 
número 310, apartamento 51-D, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ageu Del Pozzo Soares e de Silvanete Alves da Silva Soares.

REGINALDO APARECIDO DA PAIXÃO, estado civil divorciado, profi ssão analista contábil, 
nascido em Lidianópolis, Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, Jardim Alegre, 
PR no dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta e dois (20/10/1972), residente e 
domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, número 1437, bloco Terra, apartamento 73, Colonia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noel Vigilato da Paixão e de Maria José da Paixão. 
WANESSA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-69,FLS.214-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e três (17/08/1983), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, número 1437, bloco Terra, apartamento 73, Colonia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cosmo João de Queiroz e de Maria Natividade da Silva Queiroz.

THIAGO GARISTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonômo, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 59,FLS.95V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e um (22/03/1991), residente e 
domiciliado Rua Catarina Lopes, número 148, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jurandir José de Oliveira e de Maria Cristina Garisto de Oliveira. GREYCE NUNES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e seis (09/06/1986), 
residente e domiciliada Rua Catarina Lopes, número 148, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Givaldo Nascimento da Silva e de Dilma Nunes Brandão.

UESLEI OLIVEIRA DE NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Jussiape, Estado da Bahia, Jussiape, BA no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (16/02/1985), residente e domiciliado Rua Guira, 
número 78, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eve-
raldo Carvalho de Novais e de Jacivanda Oliveira de Novais. LILIANI SILVA FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Jussiape, Estado da 
Bahia (CN:LV A-03,FLS.37-JUSSIAPE/BA), Jussiape, BA no dia cinco de setembro de 
mil novecentos e oitenta (05/09/1980), residente e domiciliada Rua Guira, número 78, 
casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Freitas e 
de Margarete Santana e Silva.

CARLOS HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
instrutor prático, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-39,FLS.123-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (30/05/1986), residente e domiciliado Rua Alvaro Avila de Queiroz, número 32, 
casa 04, Vila Aricanduva, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Henrique Rodrigues 
Pinheiro e de Silvana de Paula Rodrigues Pinheiro. MELINA BARBOZA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV-A-43,FLS.237V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (01/02/1988), residente e domiciliada Rua 
Nilce, número 115-fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herminio 
Barboza dos Santos Neto e de Monica dos Santos.

MARCELLO ROBERTO BORTOLETO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV A-207,FLS.286V-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e 
três (14/11/1983), residente e domiciliado Rua Fortuna, número 59, Taboão, São Bernardo 
do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, fi lho de José Roberto Bortoleto 
e de Isabel de Fatima Pasquini Bortoleto. MARCIA JAQUELINE DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV-A-
02,FLS.65-14º OFÍCIO DE ARACAJU/SE), Aracaju, SE no dia quinze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/08/1987), residente e domiciliada Rua Itamar Franco, 
número 414, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdilene de Jesus dos Santos.

WELLINGTON DA SILVA SENA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/031.FLS.239V-FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (07/07/1984), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, número 1613/
G3, bloco A, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar 
Pereira de Sena e de Januária da Silva Sena. LAUDICEIA BARBOSA ALMEIDA BOR-
GES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/353.FLS.020-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e três (14/09/1993), resi-
dente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, número 1613/G3, bloco A, apartamento 
33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises Jose dos Santos e de Marcia 
Pereira Borges dos Santos.

ROBERTO CARLOS PIRES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e sessenta 
e nove (17/03/1969), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, nú-
mero 597, bloco B, apartamento 51, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Pires e de Edna Rodrigues Chaves. MARIANA PIRES 
BAPTISTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta (09/10/1980), residente e 
domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, número 597, bloco B, apartamento 51, 
Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz 
Baptista e de Francisca Pires Baptista.

JEFFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de 
motos, nascido em Pilar, Estado de Alagoas (CN:LV-A 23,FLS.218-PILAR/AL), Pilar, AL 
no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e oito (16/04/1988), residente e 
domiciliado Rua Itarumã, número 27, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jackson Nogueira dos Santos e de Eliane dos Santos Gomes. THAÍS MACEDO 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
neste Distrito (CN:LV-A 107,FLS.16-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de julho de mil novecentos e oitenta e oito (26/07/1988), residente e domiciliada Rua 
Itarumã, número 27, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
de Oliveira e de Mariluce Maria de Macedo Oliveira.

BENEDITO DO CARMO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, Ouro Fino, MG no dia três de julho de mil novecentos 
e trinta e seis (03/07/1936), residente e domiciliado Rua Guriri, número 17, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mario de Souza e de Maria do Carmo 
de Souza. NÚBIA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV-A-21,FLS.104 ACOPIARA/CE), Acopiara, 
CE no dia dezoito de março de mil novecentos e sessenta e três (18/03/1963), residente e 
domiciliada Rua Guriri, número 17, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Felicio de Albuquerque e de Antonia Eunice Nogueira.

LUCIANO DE SOUSA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enferma-
gem, nascido em Catende, Estado de Pernambuco (CN:LV A-96,FLS.44-PALMARES/
PE), Palmares, PE no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e um 
(25/12/1971), residente e domiciliado Rua Bernardo Leon, número 106, bloco B, apartamento 
31, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Newton 
Ferreira da Silva e de Lúcia Maria de Souza e Silva. MARLI MARIA SANTANA, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Irumdiária, Município de 
Jacaraci, Estado da Bahia, Jacaraci, BA no dia quatro de dezembro de mil novecentos 
e setenta e seis (04/12/1976), residente e domiciliada Rua Bernardo Leon, número 106, 
bloco B, apartamento 31, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Donério Alves Santana e de Fidelcina Maria de Santana.

GILSON FRANCISCO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e um (17/01/1971), residente e domiciliado Rua Tavares Guerreiro, 
número 257, Jardim 09 de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de 
Souza e de Marcionilia Alves de Souza. KEILA CRISTINA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
gerente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-61,FLS.066-ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e três (10/04/1983), 
residente e domiciliada Rua Santo Antonio de Itaberava, número 625, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Azevedo Paulo Dias e de Doralice Morais Dias.

RIVADAVIA JOSÉ SANTOS DA MATA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista de 
manutenção, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (28/08/1969), residente 
e domiciliado Avenida João Batista Conti, número 1.629, apartamento 87, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João da Mata e 
de Esmeralda Santos da Mata. SIMONE APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão copeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/217.FLS.247V 
SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e 
cinco (07/10/1975), residente e domiciliada Avenida João Batista Conti, número 1.629, 
apartamento 87, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Severino Vieira do Nascimento e de Maria Salete Cabral do Nascimento. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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.: JARBAS MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/01/1978, 
profi ssão: auditor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Nereu Alves Miranda e de Maria José Miranda. A pretendente.: CATIA PINTO DA 
SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/06/1979, profi ssão: tec.de exames especiali-
zados, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Milton Abel 
da Silva e de Zilda Pinto da Silva.

O pretendente.: JUVENAL DO NASCIMENTO SODRE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 04/04/1983, profi ssão: locutor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jeova Sodre e de Ivani do Nascimento. A pretendente.: ANA CAROLI-
NE SIMION, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/05/1987, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcos Cesar Simion e de 
Filomena Sucupira de Souza.

O pretendente.: EMERSON LUIS DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/06/1979, profi ssão: operador de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Edson Luis Cavalcanti de Almeida e de Jacira de Almeida. A 
pretendente.: HELOISA BARBOSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/03/1986, pro-
fi ssão: auxiliar de biblioteca, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Diadema. 
fi lha de: Agostinho Matias Barbosa e de Antonia Anete Ferreira Lima Barbosa.

O pretendente.: ARNALDO CESAR BARBOSA, natural de Brauna, SP, nasc.: 
08/03/1969, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Antonio Barbosa dos Santos e de Lieta Bernardino dos Santos. A pre-
tendente.: SUELI DAS GRAÇAS DURVAL, natural de Brasilia, DF, nasc.: 06/02/1966, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Miguel Araujo Durval e de Joeliza Maria das Graças.

O pretendente.: JOÃO PAULO DA SILVA LIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/04/1994, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Paulo Vicente de Lira e de Maria Severina Soares da Silva Lira. A 
pretendente.: VANESSA RAMOS GONÇALVES, natural de São Vicente, SP, nasc.: 
26/05/1986, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Cleusa Ramos Gonçalves.

O pretendente.: NAILTON BATISTA SANTOS, natural de Itapetinga, BA, nasc.: 07/08/1961, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: João Batista Santos e de Alzira Etelvina Santos. A pretendente.: IVONETE DA SILVA, 
natural de Vitorino Freire, MA, nasc.: 15/11/1969, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Raimunda Pernambuco da Silva.

O pretendente.: DIEGO DOS ANJOS, natural de Ribeirão Preto, SP, nasc.: 25/04/1995, 
profi ssão: atendente fechador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Nacino dos Anjos e de Simone Aparecida dos Santos. A pretendente.: 
KEMILLY SOARES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/01/1995, profi s-
são: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Vladimir de Oliveira e de Ana Paula Soares de Oliveira.

O pretendente.: CHIGOZIE WISDOM OBI, natural de Nnewi-Estado de Anambra, Ni-
geria, nasc.: 01/10/1988, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Pius Obi e de Christiana Obi. A pretendente.: ELAINE 
BALBINO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/04/1988, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Nelson Silva e de 
Silvania Balbino.

O pretendente.: UGOCHUKWU JOHN DURU, natural de Umuanumeze-Estado de Imo, 
Nigeria, nasc.: 14/05/1983, profi ssão: cozinheiro, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Remy Duru e de Gladys Duru. A pretendente.: MARIA 
SILVANA FEITOSA BEZERRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/11/1980, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Mauro Bezerra Zeca e de Sonia Maria Feitosa Bezerra.

O pretendente.: ELVIS ALVES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/12/1972, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Elcio de Oliveira e de Marina Alves de Oliveira. A pretendente.: 
SANDRA MARIA MENDES DE CARVALHO, natural de Cocal, PI, nasc.: 18/04/1979, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Antonio João de Carvalho e de Maria Odete Mendes de Carvalho.

O pretendente.: ERICK NASCIMENTO CRUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/10/1997, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Robson da Silva Cruz e de Erica do Nascimento Rosa. A preten-
dente.: MILENA EVARISTO DOS SANTOS, natural de Suzano, SP, nasc.: 16/08/1998, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Roque Evaristo dos Santos e de Lidiane dos Santos Tavares.

O pretendente.: RONEY BATISTA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/02/1997, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: José Pereira da Silva e de Maria Aparecida Batista da Silva. A pretendente.: 
LARISSA NUNES DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/10/1997, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marilene Nu-
nes de Jesus.

O pretendente.: JEFFERSON SANTOS ESTEVÃO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/11/1985, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Eduardo Estevão de Lima e de Maria Solange dos Santos Estevão. A pre-
tendente.: TALITA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 19/11/1985, 
profi ssão: supervisora, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP. 
fi lha de: Marcelo Coelho dos Santos e de Rosangela Teixeira de Oliveira Santos.

O pretendente.: IVAN FERNANDES BATISTA PINHEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/04/1983, profi ssão: técnico de fi bra optica, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: José Ivan Batista Pinheiro e de Maria Cely Fernandes de Sousa 
Pinheiro. A pretendente.: KARINA SOUZA SILVA OLIVEIRA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 12/02/1974, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Reinaldo Pereira da Silva e de Maria Helena de Souza Silva.

O pretendente.: EMERSON PEREIRA DA SILVA, natural de Campinas, SP, nasc.: 
27/03/1985, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Anastacio Gomes da Silva e de Gildete Pepreira da Silva. A pretendente.: 
TAIS CRISTINA FERNANDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/04/1986, profi ssão: 
coordenadora de faturamento, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Edwilson Cheffer Fernandes e de Maria Gersa dos Santos Fernandes.

O pretendente.: HUGO ALBUQUERQUE MACEDO, natural de São Bernardo do Cam-
po, SP, nasc.: 06/08/1997, profi ssão: operador de caixa, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Natividade de Macedo e de Maria Silvana 
Linhares Albuquerque Macedo. A pretendente.: BRUNA CARDOSO DOS SANTOS SIL-
VA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/11/1997, profi ssão: desempregada, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Welliton Santos Silva e de Marilu 
Cardoso da Silva.

O pretendente.: PAULO ROBERTO DE MELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/10/1978, profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Francisco Sales de Melo e de Maria do Carmo Melo. A preten-
dente.: VANESSA DA SILVA ROSETTI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/01/1983, 
profi ssão: assistente de compras, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Claudio Rosetti e de Leomir Mergulhão da Silva Rosetti.

O pretendente.: IKENNA EUGENE NWAKANMA, natural de Sokoto-Estado de Imo Sta-
te, Nigeria, nasc.: 12/11/1983, profi ssão: empresario, estado civil divorciado, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Eugene Nwakanma e de Josephine Nwakanma. A 
pretendente.: RAQUEL MARQUES DA SILVA NASCIMENTO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 05/05/1987, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Marcos Tadeu Nascimento e de Felicia Marques da Silva Nas-
cimento.

O pretendente.: SOLANO CORREA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/11/1975, profi ssão: pintor autônomo, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: João Marques e de Lucy Correa Marques. A pretendente.: 
ROSANGELA SILVA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/10/1992, profi ssão: 
artesa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Erlon Miguel 
Francisco de Lima e de Rosa Aparecida da Silva.

O pretendente.: SEBASTIÃO JOAQUIM DA SILVA, natural de Correntes, PE, nasc.: 
21/01/1947, profi ssão: aposentado, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Quiteria Carlota da Conceição. A pretendente.: ANALICE LINO DE 
SOUZA, natural de Jaguarari, BA, nasc.: 27/12/1962, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Mauro Lino de Souza 
e de Ilza Estevão de Souza.

O pretendente.: DANILO PEREIRA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/02/1991, 
profi ssão: técnico em enfermagem, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Eneas Pereira Costa e de Iraci Pereira Costa. A pretendente.: TATIANE 
RESENDE RIGHI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/02/1995, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Silvano Avelino Righi 
e de Rosemeire Resende de Souza Righi.

O pretendente.: ELSON PEREIRA DA SILVA, natural de Varzea do Poço, BA, nasc.: 
01/02/1975, profi ssão: consultor vendas, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Deusdete Alves da Silva e de Severiana Pereira da Silva. A preten-
dente.: CRISTIANA FREIRES DE ALMEIDA, natural de Fortaleza, CE, nasc.: 06/12/1973, 
profi ssão: tecnica enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Aluisio Frutuoso de Almeida e de Maria da Gloria Freires de Almeida.

O pretendente.: ROBERTO PEREIRA ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/05/1973, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Dionisio Cassemiro Almeida e de Nerny Pereira Almeida. A pre-
tendente.: PATRICIA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/02/1975, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Elvandi Alves 
e de Angelina da Silva Alves.

O pretendente.: PEDRO FERNANDES DA SILVA, natural de Belo Monte, AL, nasc.: 
10/08/1975, profi ssão: encarregado operacional, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Fernandes Fontes e de Ildete Braz da Silva. A pre-
tendente.: ANTONIA FERNANDES DA SILVA, natural de Lagoa do Eufrasino-Inhamuns 
- Taua, CE, nasc.: 17/06/1987, profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Biano Filho e de Maria Rosilauba Fernandes 
da Silva.

O pretendente.: LUCIANO COSME DAMAZIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/11/1982, profi ssão: analista de backoffi ce, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Sebastião Damazio Filho e de Heloisa Helena Damazio. 
A pretendente.: ANDREA DE ARAUJO RIBEIRO, natural de Patrocinio, MG, nasc.: 
01/12/1981, profi ssão: engenheira agronoma, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Clemente Antonio Ribeiro e de Ana Maria de Araujo Ribeiro.

O pretendente.: FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/10/1983, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Severino Pereira dos Santos. A pretendente.: MILENA NASCIMENTO 
ALVARENGA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/08/1988, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Alvarenga e de 
Aparecida Nascimento da Cruz.

O pretendente.: SIDNEY WELLINGTON DE JESUS, natural de Mogi das Cruzes, SP, 
nasc.: 08/03/1994, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Luciene Gregorio de Jesus. A pretendente.: JULIANA RAMOS 
NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/02/1990, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marco 
Antonio Nogueira dos Santos e de Marleti Lessa Ramos Nogueira.

O pretendente.: SANDRO CORREA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 16/10/1982, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Mario Gil do Nascimento e de Deleci Correa do Nascimento. 
A pretendente.: ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, natural de Aruja, SP, nasc.: 
16/12/1985, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Cleuza Pereira da Silva.

O pretendente.: DEVAIR DA CRUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/02/1964, profi s-
são: balconista, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: José 
da Cruz e de Cecilia Bussola da Cruz. A pretendente.: MARIA RITA PEREIRA SILVA, 
natural de Itamaraju, BA, nasc.: 21/06/1962, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Rosalvo Pereira da Silva e de 
Olerina de Jesus Sa.

O pretendente.: RODOLFO SANTOS BISPO DE ALBUQUERQUE, natural de Gua-
rulhos, SP, nasc.: 22/11/1987, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: solteiro, 
residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Eliezel Gonçalves de Albuquerque e de 
Mary Santos Bispo de Albuquerque. A pretendente.: KELLY UTUARI SILVA, natural de 
Suzano, SP, nasc.: 29/05/1982, profi ssão: tosadora, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Antenor Silva e de Maria Utuari Silva.

O pretendente.: DIOGO PEREIRA DA SILVA LEITE, natural de Arco Verde, PE, nasc.: 
16/09/1990, profi ssão: acougueiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Claudio Leite da Silva e de Vilma Pereira da Silva. A pretendente.: LU-
CIANA NUNES DA SILVA, natural de Atalaia, AL, nasc.: 07/05/1979, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz 
Nunes da Silva e de Maria Edna da Silva.

O pretendente.: TIAGO APARECIDO DOS ANJOS SILVA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 12/08/1982, profi ssão: auxiliar geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Edson Rodrigues da Silva e de Ana Maria dos Anjos Pereira Silva. 
A pretendente.: MARIA ANTONIA RAMOS DA SILVA, natural de Terra Boa, PR, nasc.: 
10/10/1964, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Lourival Ramos da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente.: RONALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 04/04/1987, profi ssão: tec.manutenção, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Jesus do Nascimento e de Marinalva Monteiro do Nas-
cimento. A pretendente.: MICHELE NASCIMENTO DE SOUSA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 23/09/1992, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Aldemir Lima de Sousa e de Silvia da Silva Nascimento.

O pretendente.: JOSÉ VALDECI FEITOSA JUNIOR, natural de Sorocaba, SP, nasc.: 
13/12/1988, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Valdeci Feitosa e de Maria Orleide Feitosa. A pretendente.: CARO-
LINE PIRES ALVES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 13/10/1990, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Antonio 
Alves e de Solange Pires da Silva.

O pretendente.: RODRIGO VASCONCELOS DE JESUS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 11/10/1993, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Claudemir Vasconcelos de Jesus e de Ivanilza Sabino de Oliveira 
Vasconcelos de Jesus. A pretendente.: AMANDA ALMEIDA GUIMARÃES, natural de 
Santos, SP, nasc.: 20/01/1996, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Nivaldo Ferreira Guimarães Júnior e de 
Lycia Mara Almeida Guimarães.

O pretendente.: JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA SOUZA, natural de Tuparetama, 
PE, nasc.: 30/12/1989, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteiro, residen-
te e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Martins de Souza e de Maria Jerusa 
de Almeida Souza. A pretendente.: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA ANASTACIO, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/03/1993, profi ssão: desempregada, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marlene Aparecida de Oliveira 
Anastacio.

O pretendente.: JOSÉ ANTONIO CAETANO NETO, natural de Custodia, PE, nasc.: 
14/06/1991, profi ssão: mecanico de refrigeração, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Carlos Moreira da Silva e de Sofi a Aparecida Caetano 
da Silva. A pretendente.: JULIANA ALMEIDA ALVES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
19/10/1989, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Aparecido Alves e de Gerusa Maria de Almeida Alves.

O pretendente.: MAURICIO LUCIANO DA SILVA, natural de Pesqueira, PE, nasc.: 
20/01/1974, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Luciano da Silva e de Josefa Maria da Con-
ceição. A pretendente.: SUELI DE CARVALHO NASCIMENTO, natural de Guarulhos, 
SP, nasc.: 26/11/1981, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Francisco do Nascimento e de Margarida de 
Carvalho Nascimento.

O pretendente.: MARCELO ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/12/1967, pro-
fi ssão: técnico em química, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Valdemar Rocha e de Suelei de Carvalho Rocha. A pretendente.: MABEL 
VIEIRA DE BARROS, natural de Rio Largo, AL, nasc.: 18/09/1969, profi ssão: técnica 
em enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Evaristo Pierre de Barros e de Marrise Vieira de Barros.

O pretendente.: CLAYTON DA SILVA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/05/1982, profi ssão: encarregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Carmelito Moreira Marques e de Maria José da Silva Marques. A 
pretendente.: TATIANE RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/06/1989, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcos José dos Santos e de Maria José Ribeiro 
da Silva.

O pretendente.: JOSÉ ROBERTO, natural de Recife, PE, nasc.: 17/06/1958, profi ssão: 
técnico manutenção, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: João Roberto e de Creuza Bezerra Roberto. A pretendente.: ANGELA FRANCISCA 
COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/10/1963, profi ssão: cabelereira, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Emilio de Araujo Costa e de 
Anizia Gomes Costa.

O pretendente.: WILLIAM FERNANDES PAULINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/02/1985, profi ssão: cortador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Jurandir Paulino e de Marisa Fernandes da Silva Paulino. A pretendente.: 
VANDERLEIA XAVIER DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/03/1983, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Onofre Manoel de Jesus e de Alice Gomes Xavier.

O pretendente.: GUSTAVO SILVA DA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/09/1996, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Mauricio da Costa e de Aguida da Silva Lima. A pretendente.: VALERIA 
DE MELO DA SILVA, natural de Ibirite, MG, nasc.: 31/08/1995, profi ssão: desempre-
gada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Guilherme 
Gonçalves da Silva e de Maria Aparecida de Melo.

O pretendente.: ABEL FERREIRA GOMES FILHO, natural de Ponte Nova, MG, nasc.: 
09/06/1980, profi ssão: caldereiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Abel Ferreira Gomes e de Marta Irias Gomes. A pretendente.: CAMILA 
BRUNA DA SILVA DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/07/1991, profi ssão: esta-
giaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio José 
Dias e de Silvana Antonia da Silva.

O pretendente.: ANTONIO BLANCO FILHO, natural de Nova Lima, MG, nasc.: 
21/03/1943, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. filho de: Antonio Blanco e de Maria Cassemiro Blanco. A pre-
tendente.: LOURDES DE CARVALHO BLANCO, natural de Pontal-2º Distrito de 
Ilheus, BA, nasc.: 15/04/1935, profissão: do lar, estado civil: divorciada, residente 
e domiciliada neste distrito. filha de: Joaquim Anisio de Carvalho e de Maria Car-
valho de Jesus.

O pretendente.: FABIO DOS SANTOS ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/05/1979, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Leosene Simão de Almeida e de Maria da Conceição dos Santos de 
Almeida. A pretendente.: ANTONIA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO, natural de 
Parambu, CE, nasc.: 10/07/1990, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Batista de Aguiar e de Josefa Ferreira do 
Nascimento.


