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“As pessoas ligam 
a televisão quando 
querem desligar o 
cérebro”.
Steve Jobs (1955/2011)
Empresário americano 

BOLSAS
O Ibovespa: -3,25% Pontos: 
61.200,95 Máxima de +1,02% 
: 63.903 pontos Mínima de 
-4,28% : 60.553 pontos Vo-
lume: 16,48 bilhões Variação 
em 2016: 41,18% Variação no 
mês: -5,73% Dow Jones: +1,32% 
(18h35) Pontos: 18.834,45 
Nasdaq: -0,35% (18h35) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3606 Venda: R$ 3,3615 
Variação: +4,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,45 Venda: R$ 3,55 
Variação: +4,41% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3098 Venda: R$ 
3,3104 Variação: +2,62% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3200 
Venda: R$ 3,5200 Variação: 
+4,45% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,78% 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$ 1.266,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,500 
Variação: +3,44%.

bro) Cotação: R$ 3,4010 Variação: 
+5,18% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,0893 Venda: US$ 1,0895 
Variação: -0,21% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6630 Venda: R$ 
3,6650 Variação: +4% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,5900 Venda: 
R$ 3,8400 Variação: +2,95%.

tos: 5.232,84 Ibovespa Futuro: 
-3,6% Pontos: 61.650 Máxima 
(pontos): 64.940 Mínima (pon-
tos): 61.145. Global 40 Cotação: 
933,933 centavos de dólar Va-
riação: +0,18%.

Um dia após a Câmara 
concluir a votação do 
novo marco regulató-

rio do petróleo na camada 
do pré-sal, executivos e 
investidores ligados à Royal 
Dutch Shell se reuniram com 
o presidente Michel Temer e 
apresentaram detalhes sobre 
os US$ 10 bilhões que a mul-
tinacional pretende investir 
no país, ao longo dos próxi-
mos quatro anos. De acordo 
com os presidentes da Shell 
mundial e da Shell Brasil, Ben 
van Beurden e André Araújo, 
esses valores serão aplicados 
prioritariamente em projetos 
associados à Petrobras no 
pré-sal brasileiro.

     

Royal Dutch Shell 
investirá US$ 10 bilhões 
na Petrobras e no pré-sal

“Isso inclui o portfólio que 
adquirimos através da compra 
da BG e também do bloco de 
Libra”, disse Ben van Beurden 
após o encontro. “Ao mesmo 
tempo olharemos novas opor-
tunidades, como os leilões do 
ano que vem e novos leilões 
do Pré-Sal, que possam vir a 
partir de 2018. Havendo opor-
tunidades, olharemos a pos-
sibilidade de ampliar nossos 
investimentos”, acrescentou. 
A Royal Dutch Shell opera em 
mais de 140 países em ativida-
des de exploração e produção, 
gás e energia, produtos petro-
químicos, energia renovável 
e comércio e distribuição de 
derivados.

Segundo André Araújo, a 
aprovação do novo marco 
regulatório do pré-sal foi um 
grande passo no sentido de 
atrair mais investimentos no 
país. “Ele está no formato 
que tem de estar e não há o 
que melhorar. O que temos 
de olhar a partir de agora 
são as condições comerciais 
dos leilões”. Para Ben van 
Beurden, o marco regulatório 
aprovado pelo Congresso é o 
“movimento certo” a se fazer, 
porque vai abrir oportunidades 
e condições para novos players 
integrarem o mercado brasi-
leiro, abrindo inclusive vagas 
de emprego. 

Segundo o presidente mun-

Ben van Beurden, chefe executivo da Royal Dutch Shell, fala à imprensa

após reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.

dial da Shell, as estabilidades 
fiscal e regulatória serão 
também aspectos críticos 
para as próximas decisões 
de investimentos. “Pelo que 
ouvi hoje, acredito que tere-
mos esse arcabouço positivo 

daqui para a frente”, disse, ao 
deixar a reunião com Temer. 
O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, reafi rmou que 
que o novo marco regulatório 
do Pré-sal é vantajoso para 
a empresa e para o País por 

atrair investidores e por gerar 
receitas para os estados. E 
que, quase metade dos re-
cursos investidos nos campos 
irá para os governos “sob as 
formas das mais diferentes 
receitas” (ABr).

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
foi recebido ontem (10) pelo 
atual ocupante da Casa Branca, 
Barack Obama, para a primeira 
reunião de transição entre 
eles. O encontro ocorreu após 
as duras críticas feitas por um 
e outro durante a campanha 
eleitoral, quando o democrata 
afirmou que o republicano 
colocaria o mundo “em risco” 
caso fosse eleito.

Trump, por sua vez, insinuou 
que Obama não nasceu nos Es-
tados Unidos, por isso não teria 
direito de ser presidente.

A reunião no Salão Oval da 

Casa Branca durou quase 1h30, 
e os dois conversaram sobre 
“assuntos organizacionais, po-
lítica externa e política domés-
tica”, segundo as palavras do 
presidente. “Minha prioridade 
número um nos próximos dois 
meses é garantir uma transição 
que facilite para o presidente 
eleito”, disse Obama. Já Trump, 
em um tom institucional que 
não se vira até sua vitória, 
afi rmou que foi uma “grande 
honra” ser recebido na Casa 
Branca. “Não vejo a hora de 
continuar a colaborar com 
Obama no futuro”, declarou 
(ANSA).

Foto recusada
O casal Barack e Michelle Obama 

não quis dar a chance de ser foto-
grafado ao lado de Donald e Melania 
Trump na entrada da Casa Branca. A 
informação é do jornal “The Washing-
ton Post” e confi rma que as relações 
entre as duas famílias continuam 
frias depois dos ataques desferidos 
na campanha eleitoral. Após ter 
vencido a eleição de 2008, Obama e 
Michelle posaram para fotos ao lado 
de George e Laura Bush.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse 
ontem (10) que o interesse 
dos investidores estrangeiros 
pelo Brasil é uma sinalização 
da retomada de confi ança na 
economia brasileira, na esta-
bilidade das regras do jogo e 
do marco regulatório.

Especificamente sobre o 
encontro com integrantes da 
multinacional Royal Dutch 
Shell, Meirelles disse que existe 
uma “expectativa grande” so-
bre a recuperação do mercado 
de petróleo no futuro. “Essa é 
uma expectativa da indústria, 
não nossa, necessariamente”, 
acrescentou, lembrando que 
o setor tem investido em áreas 
promissoras. 

Questionado sobre a ajuda 
que o governo federal po-
derá dar para que estados 
e municípios possam pagar 
o 13º salário dos servidores, 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O volume de vendas do co-
mércio varejista recuou 1% 
na passagem de agosto para 
setembro. Segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada ontem (10) 
pelo IBGE, esse é o terceiro 
resultado negativo do setor 
nesse tipo de comparação, que 
acumula perdas de 2,4% entre 
julho e setembro. O comércio 
varejista também teve quedas 
de 5,9% na comparação com 
setembro de 2015, de 0,8% na 
média móvel trimestral, de 6,5% 
no acumulado do ano e de 6,6% 
no acumulado de 12 meses.

Entre os maiores recuos estão 
aqueles registrados pelos setores 
de supermercados, alimentos e 
bebidas (-1,4%), de livros, jornais 
e papelaria (-2%) e de móveis e 
eletrodomésticos (-2,1%). Ou-
tros setores, com queda inferior 
à média de 1%, foram tecidos, 
vestuário e calçados (-0,7%), 
de combustíveis e lubrifi cantes 
(-0,5%) e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,3%). O 
segmento de equipamentos e 
material de informática manteve 
o mesmo volume de venda de 

Lojas esperam vender mais 

em dezembro.
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A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional do 
Senado aprovou na quarta-
feira (9), o projeto que amplia 
o leque dos jogos de azar 
legalizados no país. A maté-
ria, que segue agora para o 
Plenário, faz parte da Agenda 
Brasil, que objetiva incentivar 
a retomada do crescimento 
econômico do país. Do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), o pro-
jeto 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 arre-
cadação de tributos. 

Cassinos, bingo, jogo do bicho 
e apostas eletrônicas poderão 
ser legalizados. O substitutivo, 
a cargo do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), 
também trata das loterias fede-
ral e estaduais e do sweepstake 
— um tipo de loteria relaciona-
da com corrida de cavalos. De 
acordo com o relator, o Brasil é 
um dos poucos países entre as 
maiores economias do mundo 
que ainda não conta com me-
canismos legais de regulação 
dos jogos de azar. 

Como efeito negativo dessa 
visão arcaica, argumenta Be-
zerra Coelho, o Brasil sofre 
com a perda de atratividade 
para grandes investidores es-

Impostômetro 
chega a
R$ 1,7 trilhão 

São Paulo - O Impostôme-
tro, ferramenta da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) que calcula em tempo 
real os impostos, taxas e 
contribuições arrecadados 
no País desde o início do ano, 
alcança hoje (11), por volta 
das 7h00, a marca de R$ 1,7 
trilhão. Em 2015, esse valor 
foi registrado também na 
mesma data.

O presidente da ACSP, 
Alencar Burti, afirmou em 
nota distribuída à imprensa 
que o montante seguiu o 
ritmo do ano anterior devido 
à inflação e à queda menos 
acentuada do ritmo da ativi-
dade econômica nos últimos 
meses. Para a entidade, com 
a melhora da economia espe-
rada para 2017, a arrecadação 
deve aumentar em termos 
reais (AE).

Brasília - O presidente da 
Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), João Ricardo dos 
Santos, acusou parlamentares 
de utilizarem o pacote das dez 
medidas anticorrupção do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
para tentar barrar a Operação 
Lava Jato. “Virou um projeto 
pró-corrupção”, avaliou Santos. 
Na quarta-feira (9), o relator do 
projeto, deputado Onyx Loren-
zoni (DEM-RS), incluiu em seu 
parecer uma proposta que insti-
tui o crime de responsabilidade 
para juízes, desembargadores e 
todos os membros do MP.

Santos afi rmou que, na “emi-
nência de serem descobertos” 
por crimes de corrupção, depu-
tados e senadores tentam “neu-
tralizar o sistema de justiça”. Ele 
destacou a tentativa de votação 
na Câmara de um projeto que 
poderia anistiar crimes de caixa 
dois. “Sabemos por que isso 
acontece, denunciamos há mui-
to tempo que há uma intenção 
que não é velada no Congresso 
de interromper a Lava Jato.” O 
presidente da AMB lamentou 
que parlamentares “utilizem o 
discurso da moralidade para co-
locar instrumentos escondidos 
com a falsa ideia de enriquecer 
o projeto do MPF”.

Ele ressaltou que a proposta do 
crime de responsabilidade para 

Presidente da AMB,

João Ricardo dos Santos.
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Meirelles: interesse de investidores 
estrangeiros indica retomada de confi ança

para ajudar os estados, sem 
prejudicar o ajuste fi scal, es-
tão em estudo a viabilização 
da securitização de receitas 
futuras. 

Meirelles não confirmou 
acordo do governo federal para 
que a multa da repatriação seja 
dividida com os estados, como 
anunciado pelo governador 
de Goiás, Marconi Perillo. “É 
um assunto que está sendo 
discutido no Congresso e, no 
momento, a apresentação do 
projeto do senador Renan Ca-
lheiros contempla a extensão 
de prazo do projeto anterior. 
É isso que está hoje na mesa”, 
concluiu. O projeto apresen-
tado por Calheiros prevê que 
o dinheiro enviado ao exterior 
sem declaração à Receita seja 
regularizado mediante o paga-
mento de 17,5% de Imposto de 
Renda e mais 17,5% de multa 
(ABr).

o ministro disse que equipe 
econômica deve assegurar 
que o ajuste fi scal e qualquer 
outras medidas fi quem dentro 
das limitações do Tesouro. 
E que, entre as alternativas 

Antonio Cruz/ABr

Trump se encontra com 
Obama na Casa Branca

Comissão aprova projeto 
que legaliza jogos

trangeiros do setor de turismo. 
Com base nas informações da 
World Lottery Association, o 
relator informou que somente 
no mercado de loterias os jogos 
movimentaram US$ 400 bilhões 
em todo o mundo no ano de 
2014, dos quais o Brasil teve 
participação de apenas 1% 
com as loterias administradas 
pela Caixa.

Pelo texto, a delegação para 
exploração dos jogos de azar 
compete exclusivamente à 
União. Caberá à Caixa a ad-
ministração 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, depen-
dendo da modalidade, podendo 
ser renovada por igual período 
uma única vez (Ag.Senado).
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Parlamentares criaram 
pacote ‘pró-corrupção’

magistrados jamais foi discuti-
da nas reuniões com o relator 
da comissão especial e com o 
presidente, Joaquim Passarinho 
(PSD-PA). “O anúncio nos pegou 
de surpresa”, comentou. “Eles 
usam a estratégia do avanço para 
garantir a impunidade, utilizam 
o pacote anticorrupção, que foi 
debatido com a sociedade, e 
ali colocam um dispositivo que 
não foi debatido nas audiências 
públicas”, criticou.

Santos também rebateu o 
comentário de Onyx de que 
“ninguém está acima da lei”. 
“Colocam que a lei é para todos, 
mas a lei não é para todos desse 
jeito”, disse, destacando que a 
Constituição coloca o Judiciá-
rio sem viés político (AE).

Vendas do comércio 
recuam 6,6% em 12 meses

agosto e a atividade de artigos 
farmacêuticos e de perfumaria 
cresceu 1%.

O volume de vendas do chama-
do varejo ampliado, que inclui, 
além das oito atividades varejis-
tas, os segmentos de materiais 
de construção e de veículos, 
caiu apenas 0,1% entre agosto 
e setembro. O setor de veículos, 
motos e peças cresceu 2,9%, 
enquanto os materiais de cons-
trução recuaram 3,1% (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O que está em risco é 

muito mais do que os 

ecossistemas. O que 

está em risco é a sua 

resiliência. 

O que está em risco é a 
propriedade que alguns 
corpos apresentam de 

retomar a forma original, 
após serem submetidos a 
deformação. A devastação 
que o planeta sofre no século 
21 ameaça esse mecanismo 
de recuperação que a Terra 
pratica desde a sua formação. 
Em alguns momentos não foi 
capaz de se recompor, como 
quando  foi atingida por um 
meteoro que modifi cou o clima 
do planeta e pôs fi m a era dos 
dinossauros. 

Naquele momento não  hou-
ve resiliência, as adversidades, 
os golpes desferidos foram 
de tal brutalidade que tudo 
sucumbiu. Desta vez não 
houve a reversão mais forte. 
Vários acontecimentos estão 
na direção de provocar no-
vos desastres semelhantes. 
A diferença agora é que o 
protagonista é o ser humano 
com consequências sobre a 
sua própria sobrevivência, 
como a crescente falta de água 
potável. 

Além de escassa, é fi nita, mas 
as pessoas não estão conscien-
tes que destroem  o que vai 
faltar no futuro e  por causa da 
água novos confl itos poderão 
surgir entre povos.

As sete irmãs do petróleo 
sempre estiveram  entre os ini-
migos dos países produtores. 
Ao longo do tempo eram a face 
mais visível do imperialismo 
das nações desenvolvidas. 
Com o crescimento mundial 
do consumo de petróleo, cul-
minando com preços recordes 
de até US$130,00 o barril . 
Este número foi comemorado 
pelos acionistas internacionais 
da petroleiras e pelos gover-
nantes populistas dos países 
produtores. 

Os motores de combustão 
interna cresceram exponen-
cialmente, ávidos de gasolina, 

diesel e seus derivados e a 
maior parte deles montados 
nas plataformas do objeto de 
desejo da civilização de consu-
mo de massa: o automóvel. Em 
algumas cidades como Beijing, 
São Paulo, Bogotá ou Deli o ar 
que a população respira pode 
ser visto. As camadas de gás 
cobrem essas cidades como 
verdadeiras calotas com todos 
os refl exos possíveis sobre a 
saúde humana. 

Com esse quadro devastador 
e a queda do preço do barril, 
as sete irmãs entenderam o 
recado e se juntaram para 
constituir um fundo de um 
bilhão de dólares para pesqui-
sar combustíveis alternativos. 
Benemerência? Filantropia? 
Nada disso, uma decisão 
estratégica de direcionar os 
investimentos em outras ati-
vidades.

Romper com a resiliência do 
ecossistema é comprometer 
irreversivelmente as fl orestas, 
entre elas a Amazônica, o desa-
parecimento da outra metade 
dos animais que escaparam 
a dizimação que se iniciou 
com as primeiras civilizações 
de caçadores no continente 
africano, o derretimento das 
placas de gelos nos polos e 
nas suas proximidades, com 
a aceleração da elevação do 
nível do mar. 

Sem o gelo permanente na 
Sibéria o estoque da gás me-
tano exalado seria sufi ciente 
para turbinar o efeito estufa e o 
ciclo vicioso se completaria. No 
passado o ministro do petróleo 
da Arábia Saudita lembrou que 
a idade da pedra não acabou 
por falta de pedra. Houve 
quebra de paradigma com o 
advento da metalurgia. 

Hoje, mais do que nunca, 
novos paradigmas precisam 
ser quebrados, não para salvar 
empresas, mas a própria huma-
nidade. E isso deve começar 
pelas nações desenvolvidas 
que já poluíram o sufi ciente. 

Será que vem aí a vingança 
de Gaia como escreveu James 
Lovelock? 

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

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

A paciência de Gaia

Neymar da Silva Santos, pai 
do craque Neymar, disse em 
entrevista ao jornal “Mundo 
Deportivo” que seu fi lho só 
sai do Barcelona se alguém se 
dispuser a pagar cerca de R$ 
1,5 bilhão para isso. “O Real 
Madrid se interessou através 
de intermediários. Sempre 
disse a todos a mesma coisa: 
se Neymar sair do Barça, tem 
que pagar a cláusula de rescisão 
de 190 milhões de euros (R$ 
695,4 milhões). Com mais os 
impostos, desses 190 milhões 
de euros e o resto, acabam 
sendo 430 milhões de euros 
(R$ 1,57 bilhão) no total”, disse 
Santos ao jornal.

No entanto, ele ressaltou 
que não é só o dinheiro que 
contará numa provável saída 

O estudo indicou que no 
Brasil existem mais de 
14,3 milhões de pessoas 

vivendo com diabetes, o que 
corresponde a 9,4% da popula-
ção. Foram entrevistadas 2.002 
pessoas em 147 municípios. 

A pesquisa avaliou os não 
diabéticos e mostrou que um 
a cada três nunca mediu a 
glicemia e 32% alegaram ter 
pouca ou nenhuma informa-
ção sobre a doença, enquanto 
28% disseram não conhecer os 
sintomas. Segundo a pesquisa, 
89% acreditam que os prin-
cipais fatores de risco para o 
aparecimento do diabetes são 
a obesidade e 87% a heredita-
riedade. De acordo com dados 
da SBD, no Brasil existem mais 
de 14,3 milhões de pessoas com 
diabetes. Entre 5% e 10% da 
população pertencem ao tipo 
1 e 90% ao tipo 2, dos quais 

A cada 11 adultos em 2015, um tinha diabetes, número que será 

de um para cada dez em 2040.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fipe 
na cidade de São Paulo, iniciou 
o mês de novembro em alta de 
0,33% , taxa superior à registra-
da no fechamento de outubro 
(0,27%). Seis dos sete grupos 
pesquisados apresentaram avan-
ços e a única exceção foi alimen-
tação, com queda de 0,41%. Esse 
recuo foi bem mais signifi cativo 
do que o verifi cado no último 
levantamento (0,27%).

A maior pressão sobre a in-
fl ação foi mantida pelo grupo 
despesas pessoais, que indicou 
elevação de 1,05%. Na apura-
ção passada, esse grupo havia 
registrado aumento de 0,86%. O 
orçamento doméstico das famí-
lias com renda entre um e dez 
salários mínimos também sofreu 
impacto maior no grupo habita-
ção (de 0,2% para 0,35%).

Em transportes, os preços 
subiram mais 0,72%, mas em 

Seis dos sete grupos pesquisados registraram avanços de preços 

e a única exceção foi alimentação.

O presidente de Cuba, Raúl 
Castro, enviou uma men-
sagem ao novo presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, parabenizando-o pela 
eleição, informou a Chance-
laria da ilha. “O presidente 
dos Conselhos de Estado e 
dos Ministros da República 
de Cuba, Raúl Castro Ruz, 
enviou uma mensagem de 
felicitação ao sr. Donald J. 
Trump por sua eleição como 
presidente dos Estados Uni-
dos da América”, informou o 
breve comunicado.  

Essa foi a primeira declara-
ção ofi cial do governo cubano 
sobre as eleições. 

Durante a campanha eleito-
ral, o republicano havia dito 
que iria revisar os acordos 
assinados pelo presidente 
Barack Obama com o líder da 
ilha caribenha, sem entrar em 
muitos detalhes sobre o tema. 
O desgelo diplomático entre 

Cubanos leem jornal com capa sobre a vitória de Donald 

Trump em rua de Havana.
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Pesquisa mostra que Brasil tem 
14,3 milhões de diabéticos

Uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) mostrou que - entre 
diabéticos e cuidadores - 92% acreditam que atividade física e alimentação saudável são fundamentais 
para o controle da doença, mas 64% não praticam exercícios regularmente

to mais elevado e tardio. Mas 
muito antes disso já é diabético 
e o relógio já começou a contar”, 
explicou o endocrinologista e 
representante da SBD, Márcio 
Krakauer. O diabetes pode levar 
a consequências como perda 
de visão, perda da função dos 
nervos, dos rins, amputações 
nos pés, vasos sanguíneos do 
corpo inteiro e aumento de 
risco de infarto. 

O tratamento é baseado es-
sencialmente em mudança de 
hábitos com alimentação sau-
dável, prática de exercícios fí-
sicos regulares, medicamentos 
orais e insulina. “Um dos mitos 
em que as pessoas acreditam é 
que o diabético não pode comer 
doce. O açúcar aumenta o ní-
vel de glicose, então é preciso 
aprender a comer e a dosar de 
acordo com cada indivíduo”, 
disse (ABr).

70% poderiam ser prevenidos 
por adoção de estilo de vida 
mais saudável. 

A cada 11 adultos em 2015, 
um tinha diabetes, número que 
será de um para cada dez em 
2040. A cada seis segundos 
morre uma pessoa de diabetes, 
totalizando 5 milhões de mor-
tes em 2015. “O diabetes é o 
aumento da glicose no sangue 

e isso acontece principalmente 
pela obesidade e como doença 
autoimune destruindo as célu-
las do pâncreas que produzem 
insulina, no tipo 1. Na grande 
maioria das vezes, ela é assin-
tomática. No tipo 1 quando a 
doença aparece já vem com 
muitos sintomas. 

“No tipo 2, os sintomas apare-
cem com o nível de glicose mui-

Presidente cubano envia 
mensagem parabenizando Trump

os dois países, após mais de 60 
anos, foi iniciado no fi m de 2014 
e, desde então, há uma abertura 
gradativa nas conversas entre 
as nações. 

No entanto, o embargo eco-
nômico a Cuba ainda perma-
nece, já que ele só pode ser 
derrubado pelo Congresso 
dos EUA. Como tem maioria 
republicana, os parlamentares 
sequer deixaram o projeto 

de Obama ser debatido na 
Casa. Ainda ontem, já após a 
confi rmação de Trump como 
sucessor de Obama, o governo 
cubano anunciou que fará uma 
semana de exercícios militares 
em toda a ilha para “enfrentar 
o inimigo”. Mesmo sem citar os 
norte-americanos, o momen-
to do anúncio foi entendido 
como um recado claro aos 
republicanos (ANSA).

Preços de alimentos voltam a cair e 
evitam avanço da infl ação

comparação à última pesquisa 
essa taxa mostra relativa esta-
bilidade dos preços, já que em 
outubro o índice tinha atingido 
0,71%. Em saúde, o IPC teve 
alta de 1,05%, rompendo a 
estabilidade que havia sido de 

0,56%. No grupo vestuário, 
os preços foram corrigidos na 
média de 0,49%, ante 0,32%, e 
em educação houve aumento 
de 0,11%, quase o dobro do 
ocorrido na medição passada 
(0,06%) (ABr).

Neymar só sai do Barcelona por
R$ 1,5 bilhões

à revelação de que outros 
clubes teriam oferecido mais 
dinheiro ao jogador ainda na 
época de Santos. A questão 
do valor “inferior” foi um dos 
motivos que levou a empresa 
DIS a entrar com um processo 
na Justiça espanhola alegando 
ter sido lesada clube paulista, 
pelo Barcelona e por Neymar e 
a empresa de seu pai.

Sobre a questão judicial, o pai 
do atleta informou que todos da 
família ‘estão muitos tranqui-
los’. “Viram que não cometemos 
nenhum erro, arquivaram o 
caso, e agora voltam a abri-lo. 
Para mim, é algo muito estra-
nho. Agora, temos que esperar 
a decisão fi nal, mas nós estamos 
muito tranquilos”, acrescentou 
(ANSA).

de Neymar. Isso porque o fi lho 
é “muito feliz” na equipe. “Sou 
muito honesto com isso, quem 
tentar tirar ele do Barcelona 
tem que tirar também a sua 
felicidade de estar aqui. Se 
fosse por vantagens fi nanceiras, 
todos sabem que ele não estaria 
no Barça”, destacou o agente.

A fala foi uma referência 
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Mais da metade
das famílias
estão endividadas

A proporção de famílias pau-
listanas que tem algum tipo de 
dívida subiu 0,2 ponto percen-
tual (pp) em outubro e atingiu 
51,9%, somando cerca de 1,997 
milhão de famílias. Segundo a 
FecomercioSP, esta foi a quarta 
alta mensal consecutiva no índice 
da Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor 
(Peic) e a maior taxa dos últimos 
doze meses. Na comparação com 
outubro do ano passado, o índice 
apresentou queda de 0,5 ponto 
percentual.

Para a Fecomercio, isso mos-
tra a difi culdade que as famílias 
estão encontrando para manter 
o orçamento equilibrado em 
um cenário de infl ação e juros 
altos e desemprego crescente. 
Entre as famílias endividadas, 
a maior parte (55% do total) 
corresponde a lares com renda 
inferior a dez salários mínimos. 
As famílias de renda mais baixa 
são as que mais sentem o im-
pacto do aumento dos preços 
dos produtos de necessidades 
básicas, tendo que recorrer a 
formas de crédito para comple-
mentar o orçamento.

Entre os consumidores que 
estão endividados, 35,2% 
comprometeram sua renda 
por mais de um ano com dívi-
das; 24,4% em até três meses; 
19,8% entre três e seis meses 
e 18% entre seis meses e um 
ano. Em outubro, 18,8% das 
famílias, ou cerca de 722 mil 
famílias, disseram estar com 
contas em atraso. Desse total, 
47,9% têm contas vencidas a 
mais de 90 dias. O cartão de 
crédito é a forma mais utiliza-
da pelas famílias endividadas, 
sendo utilizado por 72,6% dos 
entrevistados (ABr).

A idade na qual se terá um fi lho 
ou quão grande será sua família 
não é ditada apenas pelas escolhas 
pessoais e sociais, mas também 
pelos genes, em particular por 12 
áreas específi cas do DNA. Essa 
é a conclusão que foi obtida por 
pesquisadores da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, e publi-
cada na revista científi ca “Nature 
Genetics”.

No estudo, que foi baseado nos 
dados genéticos de cerca de 600 
mil homens e mulheres e no qual 
muitas instituições italianas cola-

boraram, foi confi rmado que, ao 
contrário do que se acreditava, os 
comportamentos reprodutivos não 
são determinados inteiramente por 
decisões pessoais ou por infl uência 
de fatores sociais ou ambientais. 

Esta é a primeira vez que se 
descobre que os padrões de repro-
dução têm uma base genética, que 
podem ajudar a defi nir com qual 
idade determinada pessoa fi cará 
grávida ou quantos fi lhos ela terá, 
por exemplo. No entanto, isso não 
signifi ca que o futuro está “escrito” 
nos genes (ANSA).

Vendas de Natal 
em supermercados 
devem crescer 8%

A Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Janeiro 
(Asserj) estima que as vendas no 
Natal no estado do Rio crescerão na 
faixa da infl ação, que em setembro 
totalizou 8,48% no acumulado em 
12 meses, segundo o IPCA, do 
IBGE. Já o preço da cesta natalina 
deverá se manter estável. 

Os produtos nacionais, como 
aves e carnes, fi carão mais custosos 
por causa do preço dos insumos de 
produção; e os produtos impor-
tados como o bacalhau, bebidas 
(vinhos e espumantes), nozes, fru-
tas secas e cristalizadas, deverão 
apresentar redução de preço, por 
causa da baixa do dólar.

O presidente da Asserj, Fábio 
Queiróz, dá dicas para os consu-
midores fazerem boas compras. 
“Para economizar, o consumidor 
deve fi car atento às promoções 
e ter paciência para pesquisar 
preços em mais de um estabele-
cimento. As marcas próprias dos 
supermercados também são boas 
alternativas de economia, pois são 
de qualidade e oferecem ótimos 
descontos”, afi rmou.

Atualmente, o setor supermerca-
dista gera 200 mil empregos diretos 
e 300 mil indiretos, em todo o estado 
do Rio de Janeiro. De acordo com 
a Asserj, não há registro de demis-
sões em larga escala entre suas 450 
empresas associadas, que totalizam 
mais 1800 lojas distribuídas pela 
região fl uminense (ABr).

DNA pode explicar quantos fi lhos alguém terá
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O impacto de ambientes 
colaborativos nas empresas

A forma como as pessoas 

se relacionam entre si e 

com suas demandas de 

trabalho estão mudando 

radicalmente

É inegável que devido ao 
avanço da tecnologia e 
do acesso à informação 

as empresas têm se esforçado 
para acompanhar essas mu-
danças e se reinventar, mas 
muitas vezes focam somente 
em se adequar ao mercado e se 
esquecem de olhar para dentro 
e dar atenção ao seu maior 
ativo, que são seus próprios 
colaboradores.

Ao fazerem uma autoanálise, 
as empresas muitas vezes irão 
se deparar com a difi culdade 
em manter seus talentos, 
assistindo colaboradores que 
preferem mudar de empresa 
por não se identifi carem com 
o ambiente, comunidade ou 
valores, o que muitas vezes 
está totalmente ligado à falta 
de interação entre as pessoas 
para construção de projetos 
em conjunto. 

Os modelos tradicionais 
de gestão demonstram difi -
culdade em gerar elementos 
fundamentais para a inovação, 
enfrentando certa pressão 
para se reinventarem por meio 
de ações que não produzem 
efeito. 

Cada vez mais os profi ssio-
nais buscam lugares em que 
possam encontrar propósito de 
trabalhar, com algo que acredi-
tam. É perceptível que desejam 
fazer parte da construção de 
projetos, descaracterizando 
cada vez mais que trabalham 
para alguém ou até para uma 
empresa. Somando a isso 
tudo, hoje já está comprovada 

a importância do design nos 
ambientes físicos dentro das 
empresas. 

Ao contrário do que muitos 
pensam, apenas retirar as 
paredes não é o que torna um 
ambiente colaborativo. 

Cultura e ambiente físico 
atuando em harmonia criam 
as condições para a criação de 
espaços colaborativos de tra-
balho que possuem caracterís-
ticas abertas, culminando em 
maior liberdade de expressão 
em diversos ambientes e per-
missão para que os trabalhos 
sejam realizados em diversos 
lugares, como nos lounges, 
cafés, sofás ou até salas priva-
tivas, quando necessário.

Criar um bom ambiente cola-
borativo de trabalho não é uma 
tarefa fácil, principalmente 
porque na maioria das vezes 
envolve mudanças na cultura 
da empresa. Além disso, um 
ambiente colaborativo também 
pode provocar difi culdades que 
precisam ser contornadas. No 
entanto, diversas empresas de 
sucesso afi rmam que o esforço 
vale a pena devido ao impacto 
positivo que a mudança causa 
na experiência de seus cola-
boradores e relações, o que 
ajuda a promover a geração de 
novas ideias e, principalmente, 
inovação. 

Entramos em uma era onde 
espaços colaborativos de tra-
balho são uma das mais promis-
soras vantagens competitivas 
de mercado.

(*) - É CEO e fundador da Plug, 
pioneira na cultura de coworkings 

no Brasil e que possui mais de 800 
posições divididas em seis uni-

dades - quatro em São Paulo, Belo 
Horizonte e Cambridge - além de 

administrar grandes espaços como o 
CUBO, em São Paulo.

Jorge Pacheco (*)

A - Advocacia Trabalhista 
A Associação dos Advogados de São Paulo e a Associação Brasileira dos 
Advogados Trabalhistas promovem, nos dias 17 (quinta) e 18 (sexta), o 
Encontro da Advocacia Trabalhista Nacional. A solenidade de abertura 
será dia 17, às 18h00, com a palestra do ministro do TST, Maurício Godinho 
Delgado, que falará sobre o tema ‘Estado Democrático de Direito e Direito 
do Trabalho: antigos e novos desafi os’. O Encontro debaterá ainda temas 
atuais do Direito Trabalhista (terceirização, legislação, modernização das 
relações trabalhistas, entre outros) e contará com palestras de advogados, 
professores e juristas. Inscrições: (www.aasp.org.br).

B - Coleção de Pratos
Democratizar a arte, descobrir novos talentos! Com essa pegada, desde 
2003 o Spoleto nutre seu projeto cultural, que se propõe a aproveitar os 
restaurantes da rede por todo o país (são 360) como pontos de difusão 
do trabalho de artistas brasileiros. A 9ª edição da campanha de pratos 
Spoleto chega com uma grande novidade. Pela primeira vez, o projeto foi 
aberto ao público, que enviou sua “obra de arte” para votação por meio 
digital. Foram mais de 500 obras recebidas. O resultado está estampado 
na coleção ‘Minha Cozinha Italiana’, com seis criações de jovens talentos. 
Na compra da refeição, com preço a partir de R$ 28,90, o cliente leva 
um dos pratos da coleção. O prato também pode ser adquirido de forma 
avulsa nos restaurantes, a R$ 29,90 (www.spoleto.com.br). 

C - Doação de Livros
A Sodexo Benefícios e Incentivos está realizando a 8ª edição do Cultura 
Transforma, que vai até o próximo dia 30. A iniciativa promove o acesso 
cultural e o hábito da leitura através da doação de livros, distribuídos de 
acordo com a faixa etária e a preferência de cada criança e adolescente 
das 16 instituições selecionadas de diversas regiões do País. Objetiva 
contribuir para o desenvolvimento sociocultural no Brasil por meio do 
incentivo à leitura. O evento foi criado em 2009 e já doou mais de 6 mil 
livros para crianças e adolescentes em todo o Brasil. A iniciativa faz 
parte do programa global de sustentabilidade da Sodexo, o “The Better 
Tomorrow Plan” (O Plano por um Amanhã Melhor). A expectativa desse 
ano é benefi ciar mais de 1,8 mil crianças. Outras informações: (www.
sodexobenefi cios.com.br). 

D - Cinema Moderno 
A Rede Cinesystem Cinemas, quinta maior exibidora do País em número 
de salas e recentemente listada no BM&FBovespa, anuncia o seu mais 
novo projeto: o lançamento do cinema mais moderno da América Lati-
na, com nove salas e 100% de projeção a laser, que será inaugurado no 
Shopping Morumbi Town. O multiplex vai trazer diferenciais de som, 
imagem, entretenimento e serviços que poderão ser percebidos em 
todos os ambientes, melhorando a experiência do consumidor desde o 
momento em que chega ao lobby até o fi m da exibição. Essas inovações 
tecnológicas serão possíveis graças ao projeto desenvolvido em parceria 
com a Barco, que inclui não só a projeção a laser, mas também o sistema. 
Outras informações em: (www.cinesystem.com.br).

E - Jantar Harmonizado
Pioneira em enoturismo ou turismo enológico no país, a vinícola gaúcha 
Casa Valduga (Bento Gonçalves) está preparando um cardápio especial 
para receber seus visitantes neste domingo (13),Dia Mundial do Enoturis-
mo. Uma oportunidade de experimentar o mundo do vinho conhecendo 

a cultura e a história que envolve este produto natural. No complexo, o 
visitante pode desfrutar não só das degustações de vinhos, como também 
de um delicioso cardápio, além de se aproximar do mundo da enoterapia, 
em que se conjuga a saúde, beleza e bem-estar. São disponibilizados 20 
lugares para felizardos que apreciarão um jantar especial regado aos 
mais fi nos vinhos. Mais informações tel. (54)2105-3154 ou (eventos@
famigliavalduga.com.br). 

F - Fazer Cerveja   
1ª Cervejaria Escola de São Paulo abre inscrições para cursos voltados 
ao universo das cervejas artesanais. O curso mistura teoria e prática 
durante um dia todo (em sete horas de aula que contempla palestras 
teóricas e produção prática) abordando a história e os estilos de cerveja, 
suas matérias-primas, os equipamentos cervejeiros necessários para a 
produção da cerveja e modo de preparo completo de um lote de 20 litros. 
Entre as atividades, equipamentos e sua sanitização, matérias primas, 
mosturação, clarifi cação, fi ltração do mosto, fervura, dosagem de lúpulo, 
resfriamento do mosto, dosagem de levedura, fermentação, maturação, 
carbonatação e envase... No próximo dia 19, das 10h00 às 17h00 na Av. 
Pompéia, 2301. Saiba mais em (www.sinnatrah.com.br).  

G - Zona Franca de Dubai
Pequenas e médias empresas paulistas poderão utilizar escritórios na 
Zona Franca de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para exportar 
seus produtos para os países do Oriente Médio, Norte da África e Ásia. 
Essas bases servirão como vitrines para as empresas mostrarem e ne-
gociarem seus produtos com potenciais compradores desses mercados 
em expansão. O documento assinado pelo presidente da Investe SP, 
Juan Quirós, e pelo sultão Ahmed Bin Sulayem, CEO da DP World, 
permitirá às empresas paulistas o uso das instalações com desconto de 
35% do preço de mercado e usufruir também de segurança, apoio local 
e inteligência comercial de especialistas nesses mercados. Saiba mais 
em (www.investe.sp.gov.br).

H - Consulta Pública
Interessados em participar do processo de consolidação das Resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já podem encaminhar suas 
sugestões. Resoluções são normas editadas pelo CNJ de cumprimento 
obrigatório por todos os tribunais do país, com exceção do STF. Objetiva 
colher sugestões de órgãos, entidades e cidadãos sobre os textos das 
25 propostas de resoluções que resultaram desse processo. A consoli-
dação das Resoluções do CNJ em normas mais claras e diretas é uma 
das prioridades da atual gestão do Conselho, anunciada pela ministra 
Cármen Lúcia em sua primeira sessão plenária, em setembro. A consulta 
é aberta a todos os cidadãos e está disponível no site: (http://www.cnj.
jus.br/poder-judiciario/consultas-publicas/consolidacao-das-resolucoes-
do-cnj?acm=18263_9353), até o próximo dia 21.

I - Tudo Sobre Whisky
Acaba de ser criada a Whisky Academy, projeto pioneiro que pretende 
oferecer apenas dois cursos ao ano, falando em detalhes sobre o universo 
da bebida. Durante quatro segundas-feiras, que vão do próximo dia 28 a 
19 de dezembro, das 20h00 às 22h30, os participantes poderão ter uma 
abordagem inédita sobre o assunto com degustação comentada de mais 
de 24 amostras. Temas como processos de elaboração, diferenças entre 
blended, single malt, Bourbon e Tennessee Whiskey, a infl uência da 

madeira, técnicas de degustação, analise sensorial, formas de consumo 
e coquetelaria com whisky serão abordados. Será na Casa do Porto (Al. 
Franca, 1225). Saiba mais em (www.lojadewhisky.com.br).

J - Programa de Trainee 
Uma das líderes mundiais em tecnologias e materiais para a indústria, 
a thyssenkrupp acaba de abrir inscrições para a edição 2017 de seu 
Programa Corporativo de Trainee “Create (y)our future!”. O programa 
busca atrair e desenvolver talentos para atuar em diferentes setores nos 
quais a empresa opera no País. As vagas são para jovens com formação 
superior concluída entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 nos se-
guintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças, 
Engenharia de Materiais, de Produção, Elétrica/Eletrônica, Mecânica,  
Metalúrgica e Engenharia Química e Logística. Inscrições até o dia 5 de 
dezembro no site (trainee-thyssenkrupp.com.br). 

K - TGI Fridays, o Retorno
O Brasil voltará a receber a rede americana T.G.I. Fridays em 2017. Com 
lojas distribuídas em mais de 60 países, a marca pioneira no mundo em 
casual dining será aberta na Av. Cidade Jardim, 56, no Itaim, no inicio 
de janeiro, em soft opening. Comandada pelo Grupo Bar, a franquia 
posteriormente será replicada em outros pontos da capital, bem como 
do país. Serão mantidos todos os ritos e rituais criados pelo Fridays, 
como bartenders fazendo fl airs, os coquetéis exclusivos, os pins nos 
uniformes, além da incrível qualidade no cardápio e serviço com energia 
lá em cima. 

L - Gengibre e Birra 
A Coca-Cola movimentou o mundo ao anunciar seu primeiro refrigerante 
com gengibre. Para os paranaenses, a notícia não surpreende. Na década 
de 1930, o empresário de origem italiana Hugo Cini resolveu levar uma 
bebida, que tinha o gengibre como principal ingrediente de sua com-
posição, para a linha de produção da Cini Bebidas, na época uma das 
primeiras fábricas de refrigerantes do país. Ele não sabia, mas nascia 
naquele momento a Gengibirra, refrigerante que caiu no gosto dos pa-
ranaenses e que hoje é considerado um dos símbolos do estado. O nome 
Gengibirra, que tem origem italiana, é a junção das palavras Gengibre e 
Birra (cerveja), e signifi cava na época “cerveja de gengibre”, mesmo a 
bebida não sendo alcoólica”. Saiba mais em (www.cini.com.br).

M - Visto EB-5 dos EUA
O Brasil subiu para a quinta posição no ranking de países de todo o 
mundo cujos cidadãos mais receberam vistos EB-5 dos EUA. No ano 
fi scal terminado em 30 de setembro, foram 150 vistos EB-5 emitidos 
para brasileiros. O Brasil fi ca atrás apenas da China, Vietnã, Coréia do 
Sul e Taiwan, ultrapassando a Índia. O EB-5 é uma modalidade de visto 
para investidores que possibilita a obtenção do Green Card, o certifi -
cado de residência permanente nos Estados Unidos. Para se qualifi car, 
o estrangeiro precisa investir o valor mínimo de US$ 500 mil em um 
empreendimento próprio ou estruturado e administrado por terceiros, 
que resulte na criação de pelo menos dez novos postos de trabalho. 
Saiba mais em (www.intermanagement.com.br).

N - Programa de Reciclagem 
A Unilever Brasil e o Pão de Açúcar celebram 15 anos do primeiro 
programa de parceria entre varejo e indústria no cenário nacional de 
reciclagem. Presente desde 2001 em 44 cidades, a iniciativa já somou 
mais de 100 mil toneladas de resíduos coletados e doados para 37 
cooperativas de reciclagem parceiras - promovendo a inclusão social 
e a geração de renda para mais de 2.500 pessoas que são benefi ciadas 
direta e indiretamente. Em linha com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e com o formato de Postos de Entrega Voluntária, as estações 
são localizadas nos estacionamentos das lojas do Pão de Açúcar e rece-
bem papel, plástico, metal, vidro e óleo de cozinha usado. Tudo o que 
é arrecadado é doado.

A - Advocacia Trabalhista 
A Associação dos Advogados de São Paulo e a Associação Brasileira dos 

a cultura e a história que envolve este produto natural. No complexo, o
visitante pode desfrutar não só das degustações de vinhos, como também
de um delicioso cardápio além de se aproximar do mundo da enoterapia

Caiu a falta de 
leite e feijão nos 
supermercados 

O leite e o feijão, produtos que 
mais faltaram nas prateleiras dos 
supermercados em julho e agosto 
deste ano, apresentaram queda de 
ruptura em setembro, de acordo 
com a NeoGrid/Nielsen, que reúne 
dados de mais de 10 mil lojas em 
todo o Brasil. O índice de faltas do 
feijão, que chegou a 16,63% em ju-
lho, registrou 13,19% em setembro. 
Já a do leite caiu de 16,88% em julho 
para 13,66% em setembro. 

As quedas na ruptura desses 
produtos têm motivo. Após altas 
consecutivas nos preços, o leite fi cou 
7,89% mais barato em setembro, o 
feijão-carioca 4,61% e o feijão-preto 
3,77%, segundo o IBGE. Isso porque, 
dentre outros fatores, houve uma re-
cuperação da produção, como explica 
Robson Munhoz, diretor de relaciona-
mento do varejo, da NeoGrid. 

“No caso do feijão, houve melhor 
oferta do produto devido à uma 
leve melhora na colheita, além da 
importação de 60 mil toneladas 
de outros tipos de feijão. Quanto 
ao leite, foi registrado aumento na 
captação do produto - um refl exo 
da recuperação das pastagens com 
a volta das chuvas” (NeoGrid).

O volume é 59,3% superior 
ao total vendido em 
agosto (1.078 unidades) 

e 23,3% acima da quantidade 
comercializada no mês de 
setembro de 2015 (1.392 uni-
dades). Dados da Embraesp 
mostram que São Paulo regis-
trou em setembro um total de 
2.165 unidades residenciais lan-
çadas, volume 83,9% superior 
ao de agosto (1.177 unidades) 
e 66,9% superior a setembro de 
2015 (1.297 unidades).

Setembro é, até o momento, 
o segundo melhor mês do ano, 
e isso signifi ca que as expecta-
tivas do setor na mudança da 
conjuntura econômica do País 
estão se confi rmando. Os resul-
tados da pesquisa de setembro 
foram signifi cativos, mas ainda 
apresentam indicadores baixos 
no volume acumulado. Foram 
comercializadas, de janeiro 

Pesquisa Secovi registrou aumento em vendas e lançamentos de 

imóveis novos em junho.

A safra brasileira deve fe-
char 2017 com uma produção 
de 209,4 milhões de toneladas 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas, 13,9% acima da 
safra prevista para este ano. 
Segundo o primeiro prognósti-
co para a safra de 2017, divul-
gado ontem (10), pelo IBGE, o 
maior aumento deverá ocorrer 
no Nordeste (51%). 

As demais regiões deverão 
ter as seguintes taxas de cres-
cimento de 2016 para 2017: 
Norte (7%), Sudeste (10,3%), 
Sul (5,5%) e Centro-Oeste 
(18,7%).

O IBGE também divulgou 
mais uma estimativa para a 
safra deste ano. Segundo o 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola de outubro, 

Segundo o IBGE, o maior aumento deverá ocorrer

no Nordeste (51%).
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Imóveis: setembro registrou 
aumento em vendas e lançamentos
A Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Secovi-SP, registrou a venda, em setembro, de 1.717 
unidades residenciais novas na cidade

classifi camos a melhora como 
reação, pois os resultados do 
acumulado do ano ainda estão 
abaixo dos índices do ano pas-
sado. Acreditamos que o mer-
cado vai reagir de forma mais 
gradual, ao longo dos próximos 
meses”, argumentou Celso 
Petrucci, economista-chefe do 
Secovi-SP. 

Para o presidente da entida-
de, Flavio Amary, o aumento nas 
vendas e nos lançamentos regis-
trado em setembro signifi ca um 
novo ânimo da sociedade e dos 
empreendedores. “No entanto, 
insistimos na continuidade da 
redução da taxa de juros, para 
que o setor imobiliário retome 
suas atividades aos patamares 
normais, possa contribuir para 
a geração de emprego e renda 
e, consequentemente, com o 
aquecimento da economia”, 
afi rmou o dirigente.

a setembro, 10.817 unidades 
residenciais, volume 21% infe-
rior ao total vendido no mes-

mo período de 2015 (13.698 
unidades). 

“Apesar de positiva, não 

Safra brasileira deverá crescer 
13,9% em 2017, diz IBGE

2016 deve fechar com uma 
produção de 183,8 milhões de 
toneladas, uma queda de 12,3% 
em relação a 2015. 

As três principais lavouras 
brasileiras deverão ter queda 
neste ano, em relação ao ano 
passado: soja (-1,5%), arroz 
(-15,5%) e milho (-25,5%). A 

área colhida neste ano tam-
bém deve ser 0,7% inferior à 
do ano passado. Entre as três 
principais lavouras, apenas a 
soja fechará o ano com um au-
mento na área colhida (2,8%). 
O milho terá queda de 1,3% 
na área colhida e o arroz, de 
10,2% (ABr).
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A vitória do polêmico 

Donald Trump à 

Presidência dos 

Estados Unidos traz 

temor mundial pelas 

possíveis consequências 

econômicas, sociais e 

ambientais que possam 

resultar das promessas 

populistas do candidato 

republicano

Trump venceu no bojo 
de uma onda de indig-
nação com o sistema e 

daqueles que canalizaram sua 
insatisfação no candidato que 
mais se identifi cava com sua 
visão de mundo. Com Trump 
triunfou o politicamente incor-
reto, o sentimento primitivo, o 
rancor e a intolerância contra 
os imigrantes. Venceu o medo 
ao novo, ao diferente, aos ou-
tros que ameaçam seu modo 
de vida.

Com o resultado da eleição 
norte-americana saíram perde-
dores os seguidores da religião 
muçulmana, as minorias, os 
imigrantes, os refugiados, os 
ambientalistas e todos aqueles 
que buscam a justiça social e o 
fi m de qualquer tipo de intole-
rância e discriminação. Saem 
vencedores os xenófobos, 
os racistas, os intolerantes e 
os disseminadores do medo 
contra a globalização, a diversi-
dade e ao diferente. A extrema 
direita europeia comemorou a 
vitória de Trump; sua ideologia 
se identifi ca com o fascismo 
mais abjeto e merecedor da 
repugnância da humanidade, 
mas, no entanto, saem forta-
lecidos.

O que acontecerá quando 
Trump não conseguir con-
cretizar suas promessas de 
volta a um passado glorioso, 
de bonança e de muitos em-
pregos na indústria, cenário 
ideal imaginado pelos seus 
eleitores? O emprego indus-
trial prometido por Trump 
não voltará. As indústrias que 
retornam aos Estados Unidos 
fazem uso intensivo de novas 
tecnologias, empregam pouca 
mão-de-obra. O desemprego 
na indústria é estrutural e 
deve-se à tecnologia e ao 
processo de globalização que 
aumenta a competição entre 
as empresas, o que as força 
a estarem melhor equipadas 
tecnologicamente. Não há 
volta ao passado.

Expulsar imigrantes, barrar 
a entrada de refugiados não 
vai melhorar a economia, não 
trará de volta os empregos 
prometidos por Trump. O 
discurso do ódio provocará 
deportações, multiplicará as 
barreiras que impedirão o 

ingresso de imigrantes. Mas 
a promessa de prosperidade, 
tal como prometeu o vitorioso 
Trump, não se cumprirá. A 
quem o eleito culpará então? O 
futuro não oferecer respostas 
agradáveis, pois certamente o 
inimigo será externo.

É importante notar que 
dentre a série de medidas 
controversas que o eleito 
presidente norte-americano 
prometeu implantar há várias 
que impactam diretamente em 
recentes avanços econômicos, 
sociais e ambientais de caráter 
global. Em termos econômicos 
levará adiante uma política 
protecionista, contrariando 
todo movimento global de 
liberalização dos mercados 
e formação de blocos econô-
micos. 

As medidas anunciadas por 
Trump colidem frontalmente 
com o movimento global de 
amparo aos refugiados e o es-
tabelecimento de quotas para 
recebimentos destes. Promete 
barrar os imigrantes latinos, 
construindo muro na fronteira 
mexicana e bloquear a entrada 
de praticantes do islamismo, a 
quem considera como prová-
veis terroristas. Do ponto de 
vista social a futura política de 
Trump é catastrófi ca.

A luta contra o aquecimento 
global deve perder o apoio dos 
Estados Unidos, pois o eleito 
já anunciou que reverá todos 
os acordos assinados, os quais 
considera que prejudicam a 
economia norte-americana. 
A exploração do petróleo 
utilizando o mecanismo do 
Fracking deverá ser ampliado, 
mesmo contrariando todos os 
estudos que o condenam, pois 
é um elemento fundamental 
para manter a autonomia 
norte-americana diante dos 
países árabes e outros produ-
tores globais.

A paz mundial regredirá, 
pois a atenção de Trump estará 
voltada para o fortalecimento 
militar norte-americano, com 
maior presença global. Sua 
provável aliança com Putin 
deverá favorecer intervenções 
militares em áreas de confl ito 
onde os dois países tenham 
interesses, começando pelo 
Oriente Médio. 

A expectativa não é boa, 
mas as instituições norte-
americanas que são sólidas 
poderão conter o ímpeto re-
acionário do candidato eleito. 
Só temos que torcer para que 
isto aconteça, pois a alternativa 
é assustadora. 

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências Soci-
ais e Mestre em Ciência Política pela 
Unicamp. É especialista em Ciências 

Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Com Trump triunfa a 
intolerância

O texto permite ao profi ssional 

continuar exercendo a 

atividade se já estiver

há dois anos na profi ssão.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
(10) proposta que regulamen-
ta a profi ssão de esteticista. 
Pelo texto, o profi ssional es-
teticista poderá atuar como 
esteticista e cosmetólogo (ní-
vel superior) ou como técnico 
em estética (nível médio). Foi 
aprovado um substitutivo do 
deputado Adail Carneiro (PP-
CE). “Após análise dos proje-
tos e de intensos debates com 
profi ssionais da área, optamos 
por utilizar a terminologia es-
teticista e cosmetólogo para os 
profi ssionais de nível superior 
e de técnico em estética para 
aqueles de nível técnico”, 
explicou Carneiro.

A ideia inicial da regula-
mentação dessas profi ssões, 
lembra o relator, partiu da 
Associação de Cosmetologia 
e Estética do Ceará. A regu-
lamentação não se aplica aos 
profissionais de embeleza-
mento e higiene. Ao defender 
a regulamentação, Carneiro 
concordou que a aplicação de 
técnicas manuais, equipamen-
tos, tecnologias e produtos 
cosméticos envolvem “algum 
risco potencial à saúde dos 
clientes”, devendo, portanto, 

O Plenário da Câmara apro-
vou, ontem (10), o projeto 
que autoriza a União a doar 
à Associação Japonesa de 
Santos o prédio ocupado por 
ela como sede nessa cidade. 
Como o texto aprovado é uma 
emenda do Senado, a matéria 
irá à sanção presidencial. O 
problema com a posse da sede 
ocorreu a partir do fi m da Se-
gunda Guerra Mundial. 

A associação, antes conheci-
da como Sociedade Japonesa 
de Santos, surgiu em 1929 
para ajudar no ensino dos 
descendentes de imigrantes 
que permaneceram em Santos 
após a imigração do início do 
século XX. A escola e a antiga 
entidade funcionavam em um 
casarão adquirido com o apoio 
do governo japonês na Rua 
Paraná, 129, no bairro Vila 
Mathias, imóvel agora ofi cial-
mente doado pela União.

Devido à eclosão da Se-
gunda Guerra Mundial e às 
medidas nacionalistas do 
Estado Novo a sociedade de 
então teve de mudar seu nome 

Sede da Associação Japonesa de Santos, na Vila Mathias.

Projeto instituindo normas 
reguladoras do trabalho rural, 
foi apresentado na Câmara. A 
ideia é criar uma legislação tra-
balhista moderna para o campo, 
substituindo o texto da Lei 5889 
de 8 de junho de 1973, tendo, 
portanto, mais de 40 anos de 
vigência. A principal diferença 
entre a proposta do deputado 
Nilson Leitão (PSDB-MT) e o 
texto em vigor está no alcance 
da norma. 

A lei em vigor tem apenas 21 
artigos enquanto o apresentada 
pelo deputado mato-grossense 
tem 166 artigos, sendo que o 
último revoga a lei vigente e 
a Portaria nº 86 que aprovou 
a NR-31, Norma Regulamen-
tadora de Segurança e Saúde 
no Trabalho na Agricultura, 
Pecuária Silvicultura, Explo-
ração Florestal e Aquicultura, 
atendida no novo texto.

“Nossa proposta é unifi car 
os diversos temas relacionados 
ao trabalho rural em um único 
normativo, observando suas 
peculiaridades, facilitando 

Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT).
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O objetivo é identificar 
servidores que estejam 
recebendo acima do teto 

constitucional que hoje é de 
R$33.763,00, valor do subsídio 
dos ministros do STF.

O presidente da comissão 
será o senador Otto Alencar 
(PSD-BA), o vice será Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG) e a 
relatoria fi cará com a senadora 
Kátia Abreu (PMDB-TO), que 
propôs a criação do colegia-
do. Renan Calheiros lembrou 
que os servidores do Senado 
já estão enquadrados no teto 
constitucional e considerou ser 
inadmissível a manutenção do 
que chamou de ‘super-salários’ 
num momento de profunda 
crise econômica.

“Para os agentes públicos é 
vital aplicar o corte extra-teto 
para ajudar as contas públicas 
saírem do atoleiro em que se 
encontram antes das evocações 
fáceis de novos impostos. Muito 
além da austeridade e de bom 
uso do dinheiro dos impostos, 
não há como tolerar regalia de 
qualquer ordem ou desperdí-
cios. É inadmissível que, por 

Relatora da comissão, Kátia Abreu, anunciou que não se trata de uma ‘caça às bruxas’.
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Instalada comissão que 
vai analisar salários acima 
do teto no funcionalismo

O presidente do Senado, Renan Calheiros, instalou, ontem (10), a comissão especial formada por 
senadores que, no prazo de 20 dias, vai fazer uma análise na folha de pagamentos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário

falta de vigilância, existam 
agentes públicos que estejam 
ganhando mais de R$100 mil e 
até R$200 mil em salários nas 
estatais e em outras esferas 
públicas. Não é admissível, não 
é sensato”, afi rmou Renan.

A relatora da comissão disse 
que vai conversar com a presi-
dente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, e com o presidente da 
República, Michel Temer, sobre 
o assunto. “Não é uma caça às 

bruxas. Não existe dinheiro 
do governo, existe dinheiro da 
população. Essa é uma grande 
lacuna no país que carece de 
regulamentação e que permite 
várias exorbitâncias e distor-
ções”, disse Kátia Abreu.

O presidente do Senado ob-
servou ainda que a comissão 
deverá propor medidas como a 
desvinculação do subsídio dos 
ministros de tribunais superio-
res para evitar o que chamou 

de “efeito cascata” sobretudo 
no orçamento dos estados. A 
regulamentação de benefícios 
como auxílio-moradia e outras 
indenizações também deverão 
ser analisados para que sejam 
incluídos no abate-teto. “Não 
faz sentido algum aceitar con-
trabandos que, pelo acúmulo 
de benefícios, de funções ou 
vantagens pessoais, extrapolam 
o teto”, enfatizou Renan (Ag.
Senado).

Devolução de patrimônio 
tomado durante a II guerra

para Sociedade Instrutiva Vila 
Mathias para evitar prejuízos à 
escola da comunidade nipônica. 
Em 1943, com o Brasil já aliado 
aos adversários do Japão, os 
japoneses de Santos foram 
obrigados a deixar a cidade – 
considerada área de segurança 
nacional – em um período de 24 
horas. As atividades culturais e 
educacionais da entidade foram 
suspensas.

A tentativa de retomar o 
imóvel começou na década de 
50, mas o casarão somente foi 

reocupado pela comunidade 
nipo-brasileira em 2006, no 
âmbito das preparações para 
a comemoração dos 100 anos 
da imigração japonesa. Após 
reformas, foi reinaugurado 
ofi cialmente em 2008 pelo 
príncipe herdeiro Naruhito, 
durante as comemorações 
do centenário. Como o texto 
aprovado é uma emenda do 
Senado, a matéria irá à sanção 
presidencial. Agora, a proprie-
dade será transferida defi niti-
vamente (Ag.Câmara).

Projeto de lei cria nova 
legislação trabalhista rural

o conhecimento da lei para 
empregadores e trabalhadores 
rurais, estejam empregados 
ou não, e garantindo dessa 
forma a necessária segurança 
jurídica para o setor”, justifi cou 
Leitão.

Segurança e saúde do traba-
lho, com desdobramentos sobre 
máquinas, defensivos agrícolas 
e EPI, jornada extraordinária, 
cotas para jovem aprendiz e 

portadores de necessidades 
especiais estão contemplados 
no projeto. “As leis brasileiras 
e, ainda mais, os regulamentos 
expedidos por órgãos como o 
Ministério do Trabalho, são ela-
borados com fundamento nos 
conhecimentos adquiridos no 
meio urbano, desprezando usos 
e costumes e, de forma geral, a 
cultura do campo”, fi nalizou o 
parlamentar (psdbnacamara).

Aprovada 
regulamentação da 

profi ssão de esteticista

atender a regras específi cas. 
No caso de esteticistas e cos-

metólogos, a regulamentação 
passa a exigir do profi ssional 
diploma de graduação em 
curso de nível superior com 
concentração em Estética e 
Cosmética. Já do técnico em 
estética a regulamentação 
passa a exigir diploma de cur-
so técnico com concentração 
em estética. Em relação a téc-
nicos em estética, o texto abre 
uma exceção para assegurar o 
direito de continuar exercen-
do a atividade a quem já esteja 
comprovadamente atuando na 
profi ssão há pelo menos dois 
anos.  O texto aprovado segue 
agora para análise do Senado 
(Ag.Câmara).

Taxa máxima 
de juros ao 
consumidor

O senador Reguffe (sem 
partido-DF) anunciou ontem 
(10) que apresentou projeto 
para limitar as taxas de juros 
cobradas do consumidor fi nal. 
Ele propõe que o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
seja obrigado a, uma vez por 
trimestre, além de defi nir a taxa 
Selic, defi nir também a taxa 
máxima de juros a ser cobrada 
do consumidor.

Hoje, disse Reguffe, os juros 
cobrados por bancos e por 
cartões de crédito são exorbi-
tantes. E citou alguns exemplos 
que podem ser vistos no site 
do Banco Central. O Banco 
Mercantil, por exemplo, cobra 
513% de juros ao ano de cheque 
especial e as taxas de cartão 
de crédito podem chegar até a 
1.360% ao ano, disse ele. Para 
Reguffe, o poder público preci-
sa fi xar um limite para isso.

“O Brasil tem uma taxa Selic 
de 14% ao ano. 1% a menos 
na taxa de juros signifi ca uma 
economia aos cofres públicos 
com juros da dívida pública de 
R$ 17 bilhões por ano. Então, 
se se quer arrumar recursos, 
um caminho é reduzir as taxas 
de juros. Agora, ela não pode 
ser feita por decreto, porque se 
reduzir a taxa Selic por decreto 
vai acontecer o que aconteceu 
no Brasil e implodiu a infl ação. 
Taxa de juros tem que ser re-
duzida de forma sustentável, 
reduzindo também os gastos 
públicos”, afi rmou o senador 
(Ag.Senado).

Barreira para partidos 
políticos

A senadora Ana Amélia (PP-RS) 
comemorou ontem(10) a aprova-
ção em primeiro turno da proposta 
que estabelece cláusula de barreira 
para a criação de novos partidos e 
proíbe as coligações partidárias nas 
eleições para vereador e deputado 
a partir de 2020. “Com isso, está 
se criando uma forma de tornar o 
partido político e o sistema político-
partidário muito mais honesto e 
mais decente. A estimativa é de 
que a gente passe a ter dez partidos 
políticos”.

A senadora lembrou que, hoje, 
há 35 partidos políticos, o que a 
seu ver torna o sistema confuso. 
Para a senadora, é preciso criar 
um sistema “mais puro”, e bem es-
truturado, com ideologia defi nida. 
Muitos partidos hoje, argumentou 
a senadora, não passam de bons 
negócios, já que vendem seu tempo 
de rádio e TV e ainda têm acesso 
aos recursos do fundo partidário 
(Ag.Senado).



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

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171
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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)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
E

N
 –

 to
do

s 
os

 d
ir

ei
to

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

6

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2016

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Em caso de recuperação judicial como ficam os direitos trabalhistas 
dos funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO NO PRÓPRIO DOMICÍLIO
Quais as previsões legais sobre o trabalho desenvolvido em casa. 
Não sendo cargo de confiança, deverá apontar o registro de ponto? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO VALOR DOS DIAS TRABALHADOS
Empresa pode parametrizar o sistema para considerar 30 dias 
trabalhados no mês para calculo da folha, podemos considerar esse 
parâmetro para o mês de férias, afastamento e admissão, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALE ALIMENTAÇÃO DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária durante a licença maternidade terá direito ao vale alimen-
tação? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR O AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão e a empresa irá descontar o aviso prévio. 
O desconto do aviso é somente o salário ou salário + medias de horas 
extras?  Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUBSTITUIR O VALE TRANSPORTE
Empresa pode conceder o auxilio combustível em substituição 
ao vale transporte, como um beneficio aos funcionários e assim 
ajudar no custeio das despesas do deslocamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE HORAS DE ACOMPANHANTE
Funcionária faltou o dia todo e trouxe uma declaração de horas de 
acompanhante, sem determinar a quem acompanhou, a empresa 
é obrigada a aceitar esta declaração? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. - CNPJ nº 50.585.090/0001-06 - NIRE 35.3.0000972-0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31.03.2016

Data, hora, local da Assembleia: 31.03.2016, 09hs, na sede do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A., sociedade 
por ações, situada na cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 
04538-133 (“Companhia”). Convocação e Presença: dispensadas as publicações de editais de convocação e de-
mais anúncios, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, Lei nº 6.404/76 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presen-
ça do único acionista, titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes, como Presidente 
da Mesa e Eduardo Mazon, como Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre: (a) a proposta de cisão parcial da Com-
panhia, com a versão de parcela do seu patrimônio para o Banco BMG S.A., sociedade por ações, com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, 
CNPJ nº 61.186.680/0001-74 (“Cisão” e “Incorporadora”, respectivamente); (b) o “Protocolo e Justifi cação de Ci-
são Parcial do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.”, celebrado em 31.03.2016, entre os administradores da Compa-
nhia e da Incorporadora (“Protocolo”); (c) a escolha da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa 
especializada em avaliações, com sede na cidade de São Paulo/SP, Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 9º, 10º, 13º, 
14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, CNPJ nº 61.562.112/0001-20 e registrada no CRC-SP nº 2-SP-
000.160/O-5 (“Empresa Especializada”), pela administração da Companhia, para promover a avaliação da parce-
la do patrimônio da Companhia a ser cindida e incorporada pela Incorporadora; (d) o “Laudo de Avaliação”, anexo ao 
Protocolo (“Laudo”), e o valor da parcela do patrimônio a ser cindida e incorporada pela Incorporadora; (e) a redu-
ção do capital da Companhia em decorrência da Cisão, conforme previsto no Protocolo, com a consequente modifi ca-
ção do artigo 5º do estatuto social da Companhia; (f) a autorização aos administradores da Companhia a praticar to-
dos os atos necessários à Cisão. Deliberações tomadas: foram aprovados, pelo único acionista, titular da totalida-
de das ações de emissão da Companhia, integralmente e sem ressalvas: (a) a Cisão da Companhia, com a versão de 
parcela do seu patrimônio para a Incorporadora; (b) o Protocolo, o qual, depois de autenticado pela Mesa, passa a ser 
parte integrante da presente ata, como anexo. O Protocolo estabelece as condições pelas quais a Companhia será par-
cialmente cindida e a parcela de seu patrimônio será incorporada pela Incorporadora, conforme as disposições nele in-
dicadas; (1) a Incorporadora sucederá a Companhia exclusivamente nos seus direitos e obrigações relativos ao Patri-
mônio Cindido, nos termos do Protocolo e do parágrafo único do artigo 233 da Lei nº 6.404/76; (c) a ratifi cação da con-
tratação da Empresa Especializada para promover a avaliação a valor contábil, com base no balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31.12.2015, da parcela do patrimônio da Companhia a ser cindida e incorporada pela Incor-
poradora (“Patrimônio Cindido”); (d) em sua totalidade, o Laudo, elaborado pela Empresa Especializada, que ava-
liou o Patrimônio Cindido no montante de R$1.000.000,00, sendo constituído pelas posições ativas e passivas de ti-
tularidade da Companhia, conforme discriminadas no Protocolo; (e) que, em decorrência da Cisão, o capital social 
da Companhia será reduzido, na exata proporção do Patrimônio Cindido, de R$1.530.616.665,57 para 
R$1.529.616.665,57, sem o cancelamento de quaisquer ações de emissão da Companhia; (1) que, como consequên-
cia do disposto no item (e) acima, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passe a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º. O Capital Social é de R$1.529.616.665,57, dividido em 81.977.488.506 ações, sem valor no-
minal, todas nominativas, sendo 40.988.744.253 ações ordinárias e 40.988.744.253 ações preferenciais.”; (f) a au-
torização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à Cisão e a ela relacionados, in-
cluindo arquivamentos e publicações de todos os documentos pertinentes; e (g) por fi m, a lavratura da presente ata 
na forma de sumário, sendo autorizada também sua publicação com a omissão da assinatura do único acionista, 
nos termos do artigo 130, §§1º, 2º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: nada mais a tratar, o Presidente deu por 
encerrada a assembleia e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária prevista pelo artigo 130, §§1º, 2º, 
da Lei nº 6.404/76. Lida e aprovada, foi assinada pelo acionista, o qual autorizou sua publicação com omissão de 
sua assinatura. Acionista: Banco BMG S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 31.03.2016. 
JUCESP nº 460.473/16-5 em 25.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA 
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 11.10.2016
Data, Hora, Local: 11.10.2016, às 09hs, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221 - Jaguaré, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secre-
tário: Osvaldo Rodrigues Souza. Deliberações Aprovadas: Pagamento de dividendos antecipados apurados no exercí-
cio social corrente, no valor total de R$ 1.800.000,00, na proporção de suas respectivas participações no capital social, sen-
do 62,347% da  Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, 34% correspondente a Estre Coleta Holding S.A. e 3,653% da 
Estre Ambiental S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.10.2016. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presi-
dente; Osvaldo Rodrigues Souza - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva - Lucas Rodrigo Feltre. Estre Coleta Holding S.A. e Estre Ambiental S.A. ambas por Roberto Koiti Naka-
gome - André Luis Lima Meira. JUCESP nº 472.130/16-0 em 04.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas, convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Alameda Lorena, n° 800, 
12° andar, Conjunto 1210, São Paulo - SP, às 10:00 horas, do dia 18 de novembro de 2016, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; b) Eleição da diretoria da sociedade; c) Outros assuntos de interesse
social. São Paulo, 11 de novembro de 2016. A Diretoria.                                                                          11, 12 e 17/11/2016.

Castor & Leão - Administração Hoteleira S.A
CNPJ Nº 02.238.702/0001-33 - NIRE 353001530-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Castor & Leão - Administração Hoteleira
S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na
sede social, à Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, no dia 28 de novembro de 2016, às 10 h, para discutirem e deliberarem sobre
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
os relatórios da administração, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezem-
bro de 2015; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) ratificar delibera-
ção da Diretoria que trata do pagamento de juros moratórios sobre capital próprio; d) Eleição
do Conselho de Administração e Diretoria; f) Outros assuntos de interesse social. São
Paulo, 27 de outubro de 2.016. Maria Eunice Mariotto Silva - Presidente.         (11, 12 e 17)

Processo Físico nº: 0159949-76.2008.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum - Indenização 
por Dano Material Requerente: Adidas Ag e outros Requerido: Loja Fl2-4 e outros EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 0159949-76.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a ré DEPÓSITO D05 na pessoa de seu responsável, Sr. WU QUNLE, inscrito 
no Cadastro de Pessoa Física Nº 230.935.758-85, e Registro Nacional de Estrangeiros Nº V395727-B 
que ADIDAS AG E OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de 
Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a presente 
ação no prazo 15 (quinze) dias contados após prazo do edital, sob pena de serem aceitos como verda-
deiros os fatos na inicial. 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.             10 e 11/11

AUTO POSTO SILGUEKRON LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 33006598, válida até 25/11/2.021 para Posto de Abasteci-
mento de Veículos, sito à Avenida Guarapiranga, nº 1.791. Guarapiranga. São Paulo/SP.

AUTO POSTO PRECISÃO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Posto de Combustível, sito à Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade, nº
175. Jardim Campos Elíseos. Campinas/SP.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora  da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente
dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento
Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 
1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda 
de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia  (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a 
substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração 
e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima.  
A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do 
instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos,
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio
Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do
Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento 
Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos 
itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos
exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica
celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com 
a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens
(i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, 
solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das
Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente 
Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Wilson Quintella Filho - Presidente; Julio 
César 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 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 Operacional, o 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 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 Reunião do Conselho de Administração: (a) declaram neste ato, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade; 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 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 472.833/16-9 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Coleta Holding S.A. 
CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04 - NIRE 35.300.390.628

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10:30 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 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, Júlio 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 especifica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/
MF sob o 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 ia Geral Extraordinária: (a) Declaram ainda que 
não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade; 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 
César de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 472.324/16-0 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Coleta Holding S.A.
CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04 - NIRE nº 35.300.390.628

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/15
Aos 15/09/15, às 17 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome, Presidente; e 
Julio Cesar de Sá Volotão, Secretário. Deliberações: (i) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião na forma 
de sumário; (ii) Em razão da apresentação da carta de renúncia do Fernando Ribeiro Bau e Carlos Eduardo Rodrigues 
tendo em vista a exigência legal e estatutária de recomposição da Diretoria da Companhia, eleger os seguintes membros 
da Diretoria da Companhia: a) na qualidade de Diretor Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG 28.192.163-5, CPF/MF 
nº 065.223.478-06; b) na qualidade de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF 
nº 066.469.048-39; c) na qualidade de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 
784.999.921-53; d) na qualidade de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473 CPF/
MF n.º 029.429.037-08, OAB/SP 173.213; André Luis Lima Meira, RG nº. 3617076, expedida pelo SSP/PE, CPF/MF nº. 
665.890.024-87, todos com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 3º andar, Itaim 
Bibi, na cidade de São Paulo – SP, bem como mandato unificado de 1 ano, sendo permitida a reeleição; (iii) a investidura 
e a posse do diretores ora eleitos fica condicionada à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada 
no artigo 147, § 4.º, da Lei 6.404/76, conforme alterada e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02; (iv) os Diretores ora 
nomeados tomam posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse em livro próprio. Nada mais. São Paulo, 15/09/15. 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 484.381/15-5 em 26/10/2016. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Resicontrol Soluções Ambientais S.A.
CNPJ/MF nº 00.957.744/0001-07 - NIRE 35.300.383.397

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 11:15 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 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 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 da sociedade. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 472.323/16-7 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve frear 
a luta contra as mudanças climáticas. A postura não deve afetar 
tanto a indústria ou a tecnologia mas a cooperação política e in-

ternacional perderia um grande impulsionador com um potencial efeito 
dominó sobre as economias emergentes. É com essa preocupação que 
cientistas e ativistas veem a eleição do magnata.

“Difícil prever o que ele fará de verdade. Mas, uma coisa é certa, não 
é de se esperar uma ação convicta como aquela de Barack Obama”, 
explica Carlo Carraro, vice-presidente do grupo de trabalho do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão ligado a 
ONU. Caso a perda de liderança dos EUA se confi rme, isso causará um 
efeito nos países em desenvolvimento.

Para um dos membros do IPCC, Thomas Stocker, “seria crítica” uma 
postura de menos empenho norte-americano sobre o tema. Ele ainda 
lembra que o plano para desenvolvimento da infraestrutura, apresentado 
durante a campanha eleitoral, vai andar na “direção errada”, privile-
giando fontes fósseis de energia ou “reduzindo as metas ambientais nas 
atividades de fracking e perfuração no Ártico”.

Nas posições de Trump e de seus apoiadores, cita o climatologista 
Sandro Fuzzi, do Instituto de Ciências da Atmosfera e do Clima (CNR) 
da Itália, “há uma subestimação do problema ambiental”. Por diversas 

Trump deve frear avanços na luta 
contra mudanças climáticas

Cientistas dizem que postura do magnata pode gerar efeito dominó

vezes na campanha, o nova-iorquino disse que as “mudanças climáticas” 
eram um problema “inventado” pelos chineses para frear a economia 
dos Estados Unidos.

Porém, os EUA não poderão sair facilmente do acordo sobre o clima 
assinado pelo presidente Obama durante a Conferência do Clima de 
Paris, a COP21, como lembrou a presidente do evento e ministra do Meio 
Ambiente da França, Ségolène Royal. Mas, o líder da ONG italiana Kyoto 
Club, lembra que o documento assinado em Paris “não prevê sanções” 
para os países que não cumprirem as metas. Com isso, Trump pode não 
respeitar “esse empenho” mundial e, simplesmente, não atingi-los.

Entre os principais pontos do Acordo de Paris, está o compromisso de 
manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2ºC em relação aos 
níveis pré-industriais e realizar esforços para limitar esse crescimento 
a 1,5ºC. Além disso, os signatários assumiram o compromisso de evitar 
o lançamento de gases que causem o efeito estufa e os países mais 
ricos devem ajudar a fi nanciar o combate às mudanças nas nações em 
desenvolvimento.

Já o diretor do Instituto de Pesquisa do Impacto Climático Postdam, 
Hans Joachim Schellnhuber, é mais pessimista. “O mundo agora deve 
andar sem os Estados Unidos na estrada para a diminuição dos riscos 
climáticos e da inovação nas energias limpas”, concluiu (ANSA).Novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/08/2016
Data: 29/08/2016; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e Em-
preendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida Pau-
lo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações:
2. Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do §
4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana se-
cretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital so-
cial; Ordem do dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial Encerrado em, Demons-
tração das Mutações do Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos
Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2015 e 31/12/2014, Rela-
tório da Diretoria: publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 25 de
agosto de 2016: Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do
lucro à disposição da Assembleia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do
lucro líquido do exercício no importe de R$ 2.140.077,37 (dois milhões, cento e quarenta mil, setenta e sete
reais e trinta e sete centavos); b-2) O saldo do lucro será levado para reserva estatutária; c) Distribuição de
dividendos aos senhores acionistas na proporção das ações possuídas de cada tipo no importe de R$
31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) mediante utilização integral da reserva de lucros do exercício de
2010 e 2011 no importe de R$ 26.787.527,62 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e
vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) e parte da reserva de lucros do exercício de 2012 no importe de
R$ 4.212.472,38 (quatro milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centa-
vos); d) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade que a diretoria que será eleita
pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; d) Eleição do Conselho de Administração da
sociedade e fixação da remuneração: c-1) Foram reeleitos por unanimidade os seguintes membros do Con-
selho de Administração mediante votação na forma preceituada no artigo 17 dos Estatutos Sociais: Vitor Luiz
Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cé-
dula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; Renata Bonsaver
Mammana Milani, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG.
22.555.000-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.671.328-27; Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
033.201.118-68; Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, porta-
dor da cédula de identidade RG. 29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.006.148-25, todos
residentes na Capital de São Paulo e com Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro, engenheiro, porta-
dor da cédula de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.348.968-83, resi-
dente e domiciliado em 2 Marina Blvd, # 12-04, Singapura, 018987; e Giancarlo Arduini, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
308.224.798-93, residente e domiciliado em Bellevueweg, 1, 8832, Wollerau, Suíça. c-2) Remuneração do
Conselho de Administração: Também por unanimidade foi fixada a remuneração global do Conselho de Ad-
ministração eleito no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), ficando estabelecido que
a remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação em reunião dos membros do Conselho de
Administração a ser convocada especificamente para esta finalidade e com observância do preceito contido
no § 6º do artigo 18 dos Estatutos Sociais; c-3) Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração
foi eleito o Conselheiro Vitor Luiz Taddeo Mammana e para o Cargo de Vice Presidente o Conselheiro
Riccardo Arduini, também retro identificado e qualificado. Os membros do conselho de administração elei-
tos, todos presentes na assembleia, declaram expressamente que aceitam os cargos para os quais foram
eleitos e, ainda, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade
por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade e
quaisquer outros. Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que,
na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 29 de
agosto de 2016. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana-Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões-Secreta-
rio da mesa, Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Dina
Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Giancarlo Arduini, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo, Harry Eugen Josef Kahn, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini-p.p. Riccardo
Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF
Participações e Empreendimentos Ltda. Dr. Gilberto Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 29 de agosto de 2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
da mesa. JUCESP nº 443.127/16-5 em 14/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Especial
Fotos: Divulgação / Especial Cidadania

O Presidente Michel Temer sancionou há duas se-
manas uma lei que permite que mais pequenos 
empreendedores se benefi ciem do Simples nacional, 

um regime especial que facilita a cobrança de impostos e 
reduz a burocracia. Em vez de pagar inúmeros tributos 
federais, estaduais e municipais, os empresários pagam 
um imposto unifi cado.

 
A Lei Complementar 155/2016 eleva o teto do faturamento 

das micros e pequenas empresas que podem se benefi ciar 
do Simples nacional — de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 mi-
lhões anuais — e também o teto dos microempreendedores 
indivuais — de R$ 60 mil para R$ 81 mil. os novos valores 
entrarão em vigor em janeiro de 2018.

 
A nova lei resulta de 

um projeto de lei que foi 
aprovado em junho pelo 
Senado e que foi relatado 
pela Senadora Marta Suplicy 
(PMDB-SP). 

De acordo com Marta, a lei 
evita o “tranco tributário”, 
quando um pequeno aumen-
to no faturamento causa uma 
elevação brusca de alíquotas, 
que pode chegar a 36%. 

O presidente do Serviço 
Brasileiro de Apoio às micro e Pequenas empresas (Sebrae), 
Guilherme Afi f Domingos, concorda que essa é a grande 
inovação da lei. 

Apelidada pelo governo de Crescer sem medo, a nova 
lei introduz parcelas a deduzir na transição de uma faixa 
para outra, o que, na prática, assegura que a alíquota mais 
elevada só se aplicará na parte que exceder a faixa em que 
a empresa estava. 

Com isso, o Simples Nacional torna-se um imposto progres-
sivo, semelhante ao Imposto de Renda da Pessoa Física.

— Em vez de uma escada, com verdadeiros trancos tri-
butários, optamos por uma rampa suave, que não inibe o 
crescimento dos negócios — afi rma Marta.

Parcelamento

O Senador Armando Monteiro (PTB-PE), que já foi Mi-
nistro do Desenvolvimento e presidente da Confederação 
nacional da Indústria (CNL), também considera positivas as 
mudanças. Segundo ele, em decorrência de uma pequena 
elevação no faturamento, a empresa cai no que ele chama 
de “morte súbita”, ou seja, o reenquadramento em um 
regime tributário mais desfavorável. 

Além disso, a nova lei permite que 600 mil micros e pe-
quenas empresas, que devem R$ 21 bilhões para a Receita 
Federal e estavam ameaçadas de exclusão do Simples na-
cional, continuem se benefi  ciando do regime simplifcado de 
tributação. O prazo de parcelamento de dívidas tributárias 
sobe de 60 para 120 meses. 

Armando destaca o papel das micros e pequenas empresas 
na geração de empregos e diz que a crise econômica levou 
várias delas à inadimplência no pagamento de impostos. 
esse problema, no entendimento do senador, será mitigado 
com a instituição de novos prazos para o parcelamento de 
débitos tributários.

Salões de beleza 
Os valores que os salões de beleza transferem a cabelei-

reiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador 
e maquiador não integrarão a receita bruta da empresa 
contratante para fi ns de tributação. essa é outra inovação 

Nova lei do Simples 
tira do pequeno 
empresário o
medo de crescer
Norma eleva teto de faturamento para que mais micros 
e pequenos empresários se benefi ciem do imposto 
unifi cado. Com limite mais baixo, empreendedor 
limitava crescimento para fugir da tributação comum

da nova lei do Simples nacional e benefi cia os estabeleci-
mentos que fi rmarem com esses profi ssionais contratos de 
parceria regulados pela Lei 13.352/2016. 

O salão fi cará responsável pela retenção e pelo recolhi-
mento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias 
devidos pelo profi ssional-parceiro, incidentes sobre a cota-
parte que a este couber na parceria. 

A Lei 13.352/2016 não considera relação de emprego a 
parceria entre o salão e esses profi ssionais. Entretanto, 
essa relação de emprego poderá ser confi gurada se não 
houver contrato de parceria formalizado ou se o profi s-
sional desempenhar funções diferentes das descritas no 
contrato. 

De acordo com Marta, a intenção dessa lei é dar segurança 
jurídica a uma relação já existente entre os salões de beleza 
e os profi ssionais.

Empreendedor diz que outros 
sistemas tributários também 
precisam de mudanças

Proprietário de uma loja de materiais de construção em 
Brasília, José Aguimar de Lima aponta um problema que 
afeta os 4,7 milhões de contribuintes do Simples nacional: 
a convivência desse regime de tributação simplifi cada com 
outros dois regimes: a substituição tributária e a antecipa-
ção tributária. 

Na substituição tributária, o Imposto sobre Circulação de 
mercadorias e Serviços (ICMS) já chega ao lojista embutido 
nos preços dos produtos. 

Com isso, segundo Lima, o comerciante não aproveita 
integralmente o crédito do ICMS das fases anteriores e 
ainda paga o Simples sobre o valor da venda. 

Na antecipação tributária, de acordo com o comer-
ciante, o governo local arbitra uma margem de lucro 
e cobra o ICMS sobre ela, independentemente de a 
venda ser realizada ou de ela se dar pelo preço final 
estabelecido. 

Os dois mecanismos são apontados por Lima como 
uma dificuldade para fazer promoções ou mesmo reduzir 
os preços ao consumidor final, já que o comerciante 
fica com uma margem de manobra baixa na fixação 
dos preços. 

Afi f Domingos, do Sebrae: 
Simples é essencial para 
os pequenos negócios.
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Marta cita fi m do "tranco tributário"; Armando
diz que lei elimina "morte súbita".

M
or

ei
ra

 M
ar

iz
/A

g.
 S

en
ad

o

Arrecadação estadual 
O senador Armando Monteiro considera procedente essa 

reclamação e afi  rma que o regime de substituição tributária 
se alargou muito no Brasil. 

Um mecanismo que deveria ser aplicado de forma restri-
ta a algumas cadeias produtivas, segundo o parlamentar, 
terminou sendo ampliado para reforçar a arrecadação dos 
estados. 

Conforme o senador, essa generalização castigou a pe-
quena empresa, porque seu capital de giro é muito afetado 
pela exigência do pagamento do imposto na fase inicial do 
processo de tributação. 

Para não comprometer o desenvolvimento dos pequenos 
negócios, ele defende uma revisão do processo de substi-
tuição tributária. 

Posição idêntica é defendida pela presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). 

Para ela, a exigência do imposto na produção, e não na 
etapa fi nal da comercialização, facilita a arrecadação, mas 
difi culta a situação das pequenas empresas. 

Gleisi sugere a realização de uma audiência pública na 
CAE para discutir uma solução para o problema (Ag. Se-
nado/Especial Cidadania).

José de Lima, dono de loja de material de construção, 
critica regimes tributários.



News@TI
Economizar na Black Friday

@Na Black Friday, o Zoom (www.zoom.com.br/black-friday), 
site comparador de preços e produtos, traz uma operação 

especial com todas as ferramentas necessárias para auxiliar os 
consumidores a aproveitarem a Black Friday com tranquilidade e 
economizarem ao máximo nas compras do dia 25 de novembro. O 
site apoiará os consumidores desde a primeira etapa da compra, 
que é a escolha do produto mais adequado às suas necessidades, 
por meio, principalmente, dos especialistas de produtos que vão 
estar de plantão durante todo o evento para sanar dúvidas. Os 
produtos que tiverem descontos signifi cativos serão validados 
com o selo Black Friday e o usuário poderá observar a variação 
que o valor do produto apresentou em um período máximo de seis 
meses com a ferramenta de histórico de preço. Além disso, no dia 
25 de novembro, o identifi cador de fi las também estará em ação 
para sinalizar o tempo de espera no site da varejista (http://www.
zoom.com.br/black-friday).

Lightning Partner Community

@A Salesforce (NYSE: CRM), líder mundial em soluções de 
gestão de relacionamento com clientes (CRM), anunciou hoje o 

lançamento da Lightning Partner Community - uma solução rápida 
e inteligente para empresas que procuram acelerar as vendas do 
seu ecossistema de parceiros. Com a Lightning Partner Community, 
as empresas podem equipar revendedores, franqueados, equipes 
de canais e muito mais com as mesmas ferramentas que tornam 
bem-sucedida a sua própria equipe de vendas diretas (www.
salesforce.com/br/).

Líder em Analytics para Marketing Digital no 
quadrante mágico do Gartner 

@O SAS, líder de mercado em Analytics, garantiu, pelo segundo ano 
consecutivo, a posição de liderança no Quadrante Mágico do Gartner para 

Analytics de Marketing Digital em outubro deste ano. O resultado envolveu o 
sucesso da solução SAS® Customer Intelligence, que ajudou os profi ssionais 
de marketing a desenvolver estratégias digitais de negócios para campanhas 
e ações de relacionamento com clientes. Para Wilson Raj, diretor global de 
Customer Intelligence do SAS, os marqueteiros estão progredindo para se 
tornarem mais profi cientes em canais cada vez mais complexos e entrelaçados 
de relacionamento com clientes, elevando a necessidade de evoluir também 
com a inteligência analítica para marketing digital. “Analytics preditivo é uma 
área de excelência do SAS e permite ao marketing antecipar expectativas 
de clientes o quanto antes, oferecendo as melhores experiências”, afi rma o 
executivo (www.sas.com/br).

São Paulo, sexta-feira, 11 de novembro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Bancos Conectados:
o futuro das

instituições fi nanceiras

Muitos bancos 

já utilizam ou 

experimentam 

tecnologias inteligentes, 

oferecendo serviços cada 

vez mais exclusivos, 

rápidos e efi cientes

Montar uma estratégia 
digital faz com que o 
banco torne-se cada 

vez mais competitivo no mer-
cado diante dos seus concor-
rentes, além de fi delizar as 
novas gerações e acompanhar 
o processo de transição dos 
que não estão acostumados 
com o universo digital.

A criação de um Banco Co-
nectado, que segue ganhando 
força nos mercados pela 
proposta de integrar todas as 
áreas, deve sempre começar 
pela estratégia prioritária, seja 
ela a receita, uma redução 
de custos ou uma inovação 
imprescindível ao mercado. 
Abaixo, listei seis pontos de 
partida que podem ajudar a 
iniciar rapidamente a jornada 
das instituições financeiras 
para o modelo operacional de 
Banco Conectado:

 
Relações melhores e mais 

proveitosas

Integrar os clientes de modo 
a aprimorar a lucratividade 
e encorajar a lealdade com 
ofertas abrangentes, defi nição 
de preços em tempo real e 
produtos dinâmicos.

Melhor experiência do 

cliente

Engajar os clientes por meio 
de interações personalizadas 
da próxima geração e permitir 
que gerenciem seus assuntos 
fi nanceiros como quiserem.

Aumento da efi ciência 

dos processos

Criar com rapidez a melhor 
relação custo/benefício, per-
mitindo inovação em escala 
industrial, novas plataformas e 
operações baseadas em indica-
dores de desempenho.

Adoção de novas 

tecnologias

Reduzir o custo de TI com 
tecnologia sob demanda, agi-
lizando a comercialização de 

novos produtos e utilizando 
melhor a lógica analítica de 
Big Data.

Entrada de novos 

parceiros

Incorporar serviços bancá-
rios em bens de consumo e 
integrar ofertas com varejistas, 
empresas automotivas ou for-
necedores.

Foco na segurança 

cibernética

Investir em sistemas de segu-
rança que permitam aumentar 
a confi abilidade e liberdade dos 
clientes, evitando situações 
de fraudes e que coloquem 
em risco os dados dos consu-
midores.

 
Estes são apenas exemplos 

de pontos de partida potenciais 
para a jornada de transforma-
ção de um banco. O que está 
claro é que fi car parado não 
é mais uma opção. Não há 
encruzilhadas nem direções 
alternativas a considerar.

Escolhendo o ponto de par-
tida com base nas prioridades, 
é possível edifi car uma institui-
ção bancária de sucesso sobre 
um ecossistema de parceiros e 
clientes altamente rentável. O 
objetivo deve ser o mesmo dos 
grandes bancos: ter um modelo 
de negócios voltados para o 
cliente, colocando o banco 
na liderança em termos de 
envolvimento, rentabilidade, 
competitividade e efi ciência.

É essencial saber por onde 
começar e o Banco Conectado 
oferece o vínculo decisivo, 
proporcionando a transfor-
mação operacional necessária 
para isso. Essa mudança tem 
tudo a ver com o lugar que a 
organização quer ocupar no 
mercado. Está relacionada, 
ainda, à manutenção da po-
sição de relevância por meio 
da escolha de tecnologias que 
alinhem o banco a seus clientes 
e parceiros e à regulamenta-
ção. Também impacta no modo 
de se diferenciar no aspecto 
digital – escolhendo o papel 
que deve representar e como a 
marca será conhecida em uma 
era voltada para o cliente.

  
(*) É um experiente executivo de 

vendas e desenvolvimento de 
negócios com mais de 20 anos 

de experiência no Latin American 
Banking and Finance. 

Ricardo Munhoz (*) Lisandro Sciutto (*)
 

A fábrica do futuro está 
logo ali. Mas para alcan-
çá-la, as empresas preci-

sam lançar mão de um mix que 
engloba tecnologia, inovação 
de produto, personalização e 
capacidade de desempenho 
avançada. Um dos fatores críti-
cos para isso é o gerenciamento 
do ciclo de vida de produtos 
(PLM), que está sendo tran-
formado pela realidade de hoje 
(desde o design de engenharia 
por meio da prototipagem e 
lançamento de produto, até 
o feedback de consumidores, 
direitos de garantia e serviços 
after-market). Por isso, elenco, 
abaixo, os dez passos para que você acelere o desenvolvimento 
de uma nova estratégia de PLM.

1. Capacidades de PLM avançadas movimentam sua 

empresa em direção à fábrica do futuro

Habilidades múltiplas de TI precisam ser utilizadas para tor-
nar possível se benefi ciar das tecnologias de ponta com foco 
em inovação de produto, incluindo colaboração em design de 
produto, cumprimento da regulamentação e impressão 3D para 
prototipagem rápida. 

2. Supply chain e visibilidade

Inovação de produto acelerada – principalmente em indústrias 
de alta tecnologia – requer um parceiro confi ável especializado 
em supply chain, para que, com isso, você possa se adequar às 
tendências, tecnologias e demandas. Seus fornecedores devem 
ser capazes de contratar ou expandir conforme necessário e 
adaptar-se às várias expectativas dos consumidores. 

Visibilidade em tempo real é, também, fundamental. Assim, 
você pode monitorar os detalhes de componentes, partes e ma-
térias primas. Além disso, a interoperabilidade com parceiros é 
a palavra-chave, um passo além da simples conectividade.

3. Inovação de produto e ferramentas de confi guração

Em função do crescimento da demanda por produtos altamente 
customizados, a indústria precisa se apoiar em ferramentas de 
confi guração de produtos. Isso deve ajudar as empresas a geren-
ciarem a complexidade de variação de designs, cotas de produtos 
e especifi cações de produção. Um exemplo é a integração entre 
portal online e soluções de CAD, que permite aos clientes visua-
lizarem os desenhos: melhora a precisão e acelera a cotação para 
o ciclo de caixa. A impressão 3D é outra ferramenta que acelera 
inovação, permitindo a rápida criação de protótipos. 

4. Montagem em estágio fi nal

Conforme os clientes demandam cada vez mais produtos ETO 
(Engineer–to-Order) e MTO (Made-to-Order), os fabricantes es-
tão se voltando para o conceito de montagem tardia ou de último 
estágio para ajudá-los a gerenciar a tendência de consumerização 
em massa. Ao desenhar produtos em módulos intercambiáveis, os 
componentes podem ser fabricados ou colocados em inventário 
para aguardar o pedido. Quando este chega – seja pelo ponto 
de venda, portal da Internet ou parceiro de canal – o produto 
é montado com os detalhes e acessórios adequados, e enviado 
para entrega ao consumidor. 

Um conceito parecido é o de fabricação distribuída, em que 
as matérias primas e métodos de produção são descentralizados 
e o produto fi nal é fabricado muito perto do consumidor fi nal. 
Regionalização é uma tendência crescente, assim como o retorno 
da fabricação para seus locais de origem – fabricantes, seus forne-
cedores e subempreiteiros trabalham para formar a combinação 
correta de proximidade do cliente e uma locação produtiva.

5. Internet das Coisas e insights de desempenho

A Internet das Coisas vai impactar muitos aspectos da produção, 
inclusive o gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM). 
Design de produto e gerenciamento de supply chain parecem 
guardar alguns dos maiores benefícios potenciais dessa tecno-
logia em desenvolvimento. Scanners, códigos de barras e GPS já 
estão sendo usados para monitorar o movimento de produtos no 

Dicas para ajudá-lo a otimizar 
seus processos de produção

Uma nova estratégia de gerenciamento do ciclo de vida de produtos é fundamental para transformar 
sua empresa na fábrica do futuro

depósito e nos caminhões, durante o transporte até ao cliente. 
Dados em sensores embutidos em cima, ou dentro dos produ-
tos, proporcionam insights valiosos sobre quando e como estes 
foram adquiridos e como desempenha quando usado. Sensores 
embutidos em pacotes de entrega vão oferecer informações 
sobre a durabilidade, desempenho e interação com os clientes. 
Além disso, carros conectados já estão coletando dados sobre 
comportamento de usuário, serviços e performance. 

6. A era dos dados

No último século, engrenagens, óleo e vapor dominavam as 
fábricas. Hoje, porém, dados são a força motora que faz com que 
a produção moderna tenha um bom custo-benefício. Insights 
oriundos de Business Intelligence e análise de dados ajudam as 
empresas a focar em mercados, tendências de compras, carac-
terísticas de clientes, custo de matéria prima, tempo e trabalho, 
e custos operacionais. Detalhes sobre o produto em uso no 
mercado e opiniões de consumidores são outras informações 
oriundas dessas análises.

7. Social e Mobile

Líderes de fabricação não podem fi car amarrados a escritórios, 
mesas e PCs. Eles andam pelo chão de fábrica e tomam decisões 
in loco, no coração da operação. Eles precisam de acesso 24 horas 
a dados críticos e sistemas a partir de locações remotas. Isso 
pode variar de um técnico de manutenção checando inventário 
até um gerente de armazém utilizando um tablet para confi rmar 
locações de empilhadeiras e pessoal. 

Mídias sociais e ferramentas de colaboração também proporcio-
nam suporte crítico à forma como a força de trabalho faz negó-
cios hoje. Atualmente, as pessoas utilizam smartphones, tablets 
e laptops no ambiente de trabalho para acessar seus dados de 
forma mais conveniente. Ferramentas móveis e de colaboração 
devem ser bem recebidas pelas companhias. Vale mencionar que 
as ferramentas de colaboração são particularmente importantes 
para design de produtos ETO, nos quais a opinião do cliente é 
essencial para o sucesso.

8. Agilidade na nuvem

Novos mercados, novas demandas de clientes, compras om-
nichannel e competição crescente com as startups levam os 
fabricantes a buscar uma melhora em produtividade e agilidade. 
Por oferecer desenvolvimento e implementação mais rápidos, 
soluções em nuvem apoiam as empresas em seus esforços para 
a contínua oferta de produtos novos e otimizados para mercados 
alvo em evolução. 

As soluções em nuvem permitem que os fabricantes possam 
facilmente adicionar ramos e instalações de fabricação, além de 
confi gurar novos hubs de distribuição, sem a necessidade de 
investimento em hardware e servidores. A implementação leva 
semanas, ao invés de meses e as novas instalações podem ser 
conectadas facilmente.

9. Controle de qualidade de circuito fechado

Métodos de qualidade automatizados são frequentemente 
usados por fabricantes como uma forma de ajudar a controlar 
a consistência e valor da marca. Consumidores têm tolerância 
baixa a variações inesperadas. Os fabricantes estão aprendendo 
que podem implantar sensores e estão monitorando dispositivos 
em diversos pontos do ciclo da produção – ao invés de apenas 
nas inspeções dos estágios fi nais. Isso ajuda a detectar proble-
mas de não-conformidade logo cedo e minimiza desperdícios. 
O controle de qualidade é um importante aspecto da estratégia 
PLM, frequentemente negligenciado. 

10. Centralização no cliente

A economia do mercado atual evoluiu para um modelo centrali-
zado no cliente que dá ênfase na entrega ágil, valor do produto e 
experiência positiva. Consumidores – em quase todas as indústrias 
ou verticais – são altamente verbais, inconstantes e rápidos para 
trocar de marca quando sentem-se desapontados. As empresas 
precisam construir modelos centralizados no cliente, para que 
consigam fazer previsões e se alinhar às tendências de compra.

(*) É diretor de produtos da Infor para a América Latina.

Plataforma cria treinos de acordo com o preparo físico dos usuários, se adapta 
ao desenvolvimento dos exercícios e ainda preocupa-se com a motivação

Os engenheiros alemães reuniram o 
talento dos melhores personais trainers, 
fi siologistas, especialistas em educa-
ção física e psicologia esportiva e uma 
enorme gama de outros profi ssionais da 
saúde em um algoritmo capaz de atender 
todos esses requisitos, e assim, criar o 
aplicativo FREELETICS, uma ferramen-
ta que se adequa ao perfi l corporal do 
usuário para desenvolver um ritmo de 
treino personalizado, baseado em dados 
fornecidos pelo usuário e nas métricas 
de desenvolvimento dos exercícios.  

Em outras palavras: quanto mais o 
usuário treina, mais o algoritmo o co-
nhece, adaptando-se ao seu tipo físico 
para tirar do atleta o seu máximo. Nesse 
“feedback”, são testados pontos como 
força, resistência e condicionamento 
geral, criando planos de treinamento 
específicos e 100% personalizados pelo 
“Coach”.  Outra vantagem trazida pelo 

sistema é a economia: a assinatura men-
sal do "Coach" custa menos de R$15 por 
mês pelo website da empresa.

O FREELETICS está disponível para 
iOS e Android, nas versões Bodyweight, 
que propõe uma rotina de exercícios 
funcionais onde só é necessário o pró-
prio peso corporal para a execução; O  
Running, que que faz o papel de um 
assessor esportivo e prepara o atleta 
para corridas e caminhadas; e o Gym, 
que maximiza o treino em academia com 
uma nova proposta de musculação, mais 
simples e eficiente, utilizando apenas 
barras e anilhas.

A motivação fi ca a cargo da rede social 
interna da ferramenta. A cada etapa 
concluída, o usuário soma pontos em 
um sistema que usa o conceito de ga-
mefi cação. Esses resultados e rankings 
são compartilhados com outros atletas, 
o que ajuda o usuário a ter uma base de 

comparação de desempenho. Essa rede 
social é utilizada também para troca de 
dicas e para a avaliação mútua dos usu-
ários em relação à execução correta dos 
exercícios, ajudando assim a melhorar 
ainda mais o entendimento do algoritmo 
em relação às suas necessidades. 

É importante levar em conta também 
que, apesar de inteligente, o “Coach” 
está em processo de aprendizado 
contínuo. Para gerar as métricas dos 
exercícios com precisão, o aplicativo é 
atualizado periodicamente com o resul-
tado de pesquisas de comportamento 
internacionais e atualizado com a boas 
práticas de saúde descobertas pelo 
mundo. A movimentação e interações 
na rede social interna também serve 
de laboratório para que a ferramenta 
possa sempre atender de forma preci-
sa as necessidades dos atletas (www.
freeletics.com).
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Esta sexta, o décimo terceiro dia da lunação não é bom para assuntos de dinheiro, mas benefi cia a saúde e as viagens. A 
Lua em Áries dá muita autoconfi ança, maior disposição e muita energia. Ficamos mais dispostos e competitivos. Por isso 
o dia será bom para iniciar novos projetos, mas é importante saber lidar com as situações que criarem obstáculos e não 
se reprimir diante deles. Podemos nos irritar facilmente e perder o interesse. À noite, a Lua em aspecto tenso com Júpiter, 
pode nos deixar ainda mais impulsivos e nos levar a cometer alguns excessos. Não é melhor fazer compras importantes 
já que podemos nos arrepender depois.
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Este é o melhor momento para 
melhorar a relação, e se há insatis-
fação encontrar entendimento. Um 
aspecto entre Vênus com Urano e 
Plutão provoca crise nos assuntos 
de dinheiro e na relação sentimental. 
Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para a renovação de sua 
vida material. 82/782 – Bege.

A Lua que transita em Áries revigora 
os ânimos, dando uma forte energia 
para viver o dia intensamente. Con-
trole as emoções e saiba convencer 
alguém até mesmo a mudar de 
opinião. A noite será boa para fazer 
inspirador e terminar bem o fi nal do 
dia. 29/829 – azul.

Vai valorizar mais o material, a busca 
por bens e segurança. Conte com 
apoio para novas realizações. Man-
tenha boa relação com o ambiente e 
cuide da decoração do lar. Você está 
ingressando numa fase que trará 
defi nição dos rumos que a vida deve 
tomar. 99/499 – Amarelo.

Certas dúvidas no trabalho ou nas 
atividades domésticas serão em 
breve superadas. A Lua em Áries 
dá muita autoconfi ança, maior dis-
posição e muita energia. O melhor 
é não forçar nada na relação com a 
pessoa amada para não aumentar a 
pressão. 44/244 – Verde.

Poderá superar algumas decepções 
que ocorreram a tempo atrás. Faça 
uma revisão de suas condições de 
vida e procure melhorar ainda mais 
neste fi nal de ano. Faça tudo com a 
máxima competência, imponha-se 
um alto nível de qualidade desde 
manhã cedo. 28/328 – Amarelo.

Através da organização e melhoran-
do o diálogo, que não deve ser crítico 
ou detalhista, terá mais facilidade 
Grande afetividade garantirá bons 
momentos íntimos. Evite cometer 
excessos alimentares para evitar 
intoxicações mais graves neste fi nal 
de ano. 62/262 – Verde.

É momento em que a sensualidade é 
ampliada, sendo fator de valorização 
correta da estabilidade e felicidade 
com quem ama. Aproveite bem as 
oportunidades que surgem devido à 
maior motivação. Final do dia não é 
muito favorável para fazer compras. 
34/534 – Vermelho.

À noite, a Lua em aspecto tenso com 
Júpiter, pode nos deixar ainda mais 
impulsivos e nos levar a cometer 
alguns excessos. Um aspecto pro-
voca crise nos assuntos de dinheiro 
e na relação sentimental. Mude seu 
modo de pensar, diminua o ritmo e 
mantenha o equilíbrio nas relações 
sexuais. 34/234 – Azul.

O desenvolvimento de atividades 
agradáveis pode ajudar a aumentar 
seus ganhos materiais. Cuidado com 
atitudes possessivas demais que se-
rão responsáveis por crises no amor. 
Melhora o dinheiro através do traba-
lho que está realizando com chance 
de lucros. 53/453 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido. Problemas sociais e afetivos 
atrapalham. Pode haver uma situa-
ção difícil no ambiente de trabalho. 
Se souber agir tudo será vencido e 
resolvido logo. 23/223 – Cinza.

Aguarde, em breve terá chance de 
vislumbrar algo novo no setor pro-
fi ssional. Mantenha a harmonia no 
ambiente ou pode ser levado a uma 
situação de rompimento no amor. 
É época de entusiasmo, despreo-
cupação, honestidade e otimismo 
que fará tudo ir para o seu devido 
lugar. 78/378 – Azul.

Use uma maneira mais direta de agir 
benefi ciando a vida fi nanceira. O re-
lacionamento sexual deve melhorar 
neste fi nal da semana. Boas soluções 
sociais. Cuidado com oscilação do 
seu humor e ressentimentos que 
prejudicam seu humor tente evitá-
los.  52/452 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 11 de Novembro de 2016. Dia de São Verano, São Va-
lentim, São Feliciano, Santa Mena, São Martinho de Tours, e Dia 
do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. São Martinho governou 
a Igreja entre os anos de 649 a 655. Dia do Soldado Desconhe-

cido, Dia da Indústria Automobilística e Dia do Diretor de 

Escola. Hoje aniversaria a atriz Demi Moore que completa 54 anos, 
o piloto de automobilismo Gil de Ferran que nasceu em 1967 e o 
ator Leonardo Di Caprio que faz 42 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau se distingue na magistratura, 
sendo justo, íntegro e amante da verdade. Possui grande inocência, mas 
irá buscar a justiça sempre que alguém se aproveitar dela. Possessivo e 
ciumento precisam controlar estas tendências nas relações afetivas e 
na vida conjugal. Sempre terá ajuda diante das adversidades da vida.

Simpatias que funcionam
Para reatar uma amizade: Pegue 1 pedaço 
de papel amarelo e escreva o nome da pes-
soa com quem brigou. Coloque 1 pirâmide 
pequena de qualquer material sobre o papel 
e deixe 15 dias, para atrair energias. Reze 
3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao 
seu anjo da guarda para que você volte a ter 
amizade com a pessoa que deseja. Depois, 
jogue o papel no lixo e use a pirâmide para 
decorar o seu quarto.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pes-
soais e contrariedades passageiras. Uma menina: 
melhoria de vida e reconciliação. Uma criança de 
cor oposta a sua: negócios devem ser evitados. 
Sendo de sua cor: riqueza e lucros. Números de 
sorte: 08, 10, 23, 45, 82 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
“Eu Tenho Tudo volta”

Sozinho em um espaço público, que pode ser uma estação de metrô, 
um homem fi ca ensandecido e tem um suposto encontro com outro que 
este não se mostra ao público nenhuma vez no  espetáculo “Eu Tenho 
Tudo volta”. A partir daí, ele dispara, com ódio mortal, xingamentos. 
Quem vive este homem cheio de confl itos é Pedro Vieira, que viu a 
peça na França, em 2014. No Brasil, é a primeira vez que uma obra do 
argelino Thierry Illouz é produzida.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323 Pinheiros. Segundas e terças, das 
21h às 22h15. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (Meia). Até 29/11.

André Abujamra

André Abujamra faz show de lançamento do DVD “O Ho-
mem Bruxa”, dia 15 de novembro. Acostumado a surpreender 
o público, desta vez o artista esta sozinho no palco com a 
ousadia de tocar, com bom humor, todos os instrumentos 
(piano, baixo, guitarra, bateria, percussão, conga, teclado 
e a tradicional fl auta chinesa hulusi), além de produzir, 
dirigir, dançar, atuar, fazer mágicas, e até levitar, ponto alto 
do espetáculo.O espetáculo mescla projeções, instrumentos 
“que falam” e bases pré-gravadas com outras criadas na hora. 
Em uma das projeções seu pai, Antônio Abujamra, o grande 
homenageado do espetáculo e um dos maiores nomes da 
dramaturgia brasileira, falecido em 2015, recita uma poesia 
de dentro de uma nave.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (15) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 50.

O espetáculo “Os Homens de Mini Saia” 
apresenta a vida de dois casais de amigos 
que após um período de casamento se 
deparam com as dificuldades no relacio-
namento entre homens e mulheres e seu 
anseio de ocupar um lugar no mundo. 
Como opção de enxergar o ponto de 
vista do sexo oposto, os casais topam 
trocar de lugar e de atividades sociais 
durante um período e, com isso, se de-
senrolam cenas hilárias. A imposição da 

figura masculina ou da figura feminina 
se confunde com a busca de aceitação 
social e direitos iguais e, assim, ocorre 
a desvalorização dos e pelos gêneros. 
Após a experimentação do sexo opos-
to, os casais conseguem desenvolver a 
empatia e uma maneira de conviver com 
os conflitos de gênero.

Serviço: Teatro Lauro Gomes, R. Helena Jacquey, 171, 
Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, tel. 4368-3483. 
Quinta (17) às 20h. Ingresso: R$ 10.

Cine
Inspirado nas músicas “Fight” e “I’m a cult hero”, da banda britânica 

The Cure, o curta “Diamante, o bailarina” conta a estória de um boxea-
dor gay. Diamante (Sidney Santiago) ganha fama no esporte por seu 
domínio corporal e seus golpes, que lembram uma dança no ringue e lhe 
rendem o apelido de “O bailarina”. O que poucos sabem é que, à noite, 
ele dança em um clube LGBT como a glamourosa drag queen Sahara 
Diamante. O fi lme integra a programação do 24º Festival MixBrasil de 
Cultura da Diversidade, na Mostra Competitiva Brasil. Com Sidney 
Santiago, João Acaiabe, Thaís Medeiros, Roberto Alencar.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,  Paraíso. Domingo (13) às 
18h30 e terça (15) às 20h30. Entrada franca.

Cena de “Fim de Partida”.

“Fim de Partida”, 
espetáculo com texto 
de Samuel Beckett, 
dirigido por Eric 
Lenate reestreia no 
próximo dia 19

Na peça, os personagens 
Hamm, Clov, Nagg e 
Nell estão presos em 

um abrigo, supostamente, à 
beira-mar e a plateia com-
partilha do desconforto ao 
qual os personagens estão 
submetidos. Propriamente 
encarcerados e enlatados, 
eles travam diálogos poéticos, 
impactantes e, por vezes, 
abismais sobre a condição 
humana, a solidão e o sem 
sentido da existência. Hamm 
é um artista fracassado. 
Encontra-se cego e paralítico. 
Clov é seu serviçal e possui 
uma doença que não o per-
mite sentar. Nagg e Nell são 
os pais de Hamm e também 

Condição humana
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têm mutilações. Vítimas de um 
apocalipse emocional, os qua-
tro dividem o abrigo. Espiam o 
mundo, ou melhor, o que res-

tou dele, pela luneta de Clov. 
Com Rubens Caribé, Ricardo 
Grasson, Miriam Rinaldi, Eric 
Lenate e L. P. Daniel. 

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça 
Franklin Roosevelt, 210, Consolação, tel. 
3775-8600. Sábados e segundas às 21h30 e 
domingos às 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 
(meia). Até 19/12.

Monólogo
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NA PALAVRA E NA AÇÃO: “E tudo o que fi zerdes, seja em palavra, seja 
em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. 
– Paulo. (Colossenses, 3:17.). Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, 
afi rmas-te cultor do Evangelho... Isso quer dizer que o nome do Senhor se 
encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, decerto é neces-
sário refl eti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos 
representantes fi éis, no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante 
obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te 
atormentam a marcha. Assevera-nos o Apóstolo: - “e tudo o que fi zerdes, seja 
em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai”. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de 
exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o 
cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a idéia. A idéia plasma 
as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar 
e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência, nas teias 
do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas 
e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? 
Usemos a palavra nos moldes do Benfeitor Sublime, ajudando para o bem 
de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas 
inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos 
íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a 
conduta do Sublime Benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e 
a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, 
mobilizando o amor puro, a fi m de que estejas em verdade na companhia do 
Excelso Cultivador, purifi cando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa 
condição de aprendizes do Mestre dos mestres. É indispensável estejamos 
realmente com ele, para com ele colaborar na construção da Vida Melhor. 
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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“Os Homens de Mini Saia” 



Em países que hoje são 

modelo em educação, 

como a Finlândia, 

Irlanda, Coreia do Sul 

e Chile, os estudantes 

passam o dia todo na 

escola - em média, nove 

horas

O Brasil caminha lenta-
mente nessa mesma 
direção que visa, por 

meio da educação, acelerar o 
desenvolvimento do país. Nos 
últimos anos, um movimento 
em busca da educação inte-
gral vem ganhando força nas 
redes públicas por meio de 
programas estaduais de estí-
mulo à ampliação da jornada. 
O programa Mais Educação, do 
governo federal, prevê inclusi-
ve acréscimo de repasses para 
a implantação de uma jornada 
mínima de sete horas. 

De acordo com o Censo 
Escolar, em 2014 havia 4,37 
milhões de matrículas no en-
sino fundamental em tempo 
integral, o que corresponde 
a 15,3% do total. Para atingir 
a meta do Plano Nacional de 
Educação, será necessário 
garantir nos 10 anos de vali-
dade do plano, até 2024, mais 
24,09 milhões de matrículas. 
Ou seja, mais 2,409 milhões 
de matrículas por ano.

Os benefícios do ensino inte-
gral são muito maiores que as 
desvantagens. Um estudo do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira revela que mais tempo 
na escola pode garantir melhor 
aproveitamento nas disciplinas 
regulares: a cada hora adicional 
de estudo, o desempenho dos 
alunos no Sistema de Avaliação 
da Educação Básica aumenta 
2,5 pontos percentuais, em 
uma escala que vai de 0 a 
500. 

A chance de melhora no 
rendimento aumenta porque 
o estudante está o tempo todo 
em contato com os livros. Ao se 
habituar a essa rotina, facilita 
também o aprendizado em sala 

de aula, pois quando as dúvidas 
surgem, a escola oferece pro-
fi ssionais especializados para 
saná-las naquele momento, 
sem que o estudante precise 
esperar pelo retorno à escola 
no dia seguinte.

Além disso, a rotina de 
crianças e adolescentes que 
estudam apenas meio perío-
do pode ser sufocante para 
pais e mães que trabalham 
fora o dia inteiro e acabam 
tendo que se desdobrar para 
levar os fi lhos em todas as 
atividades necessárias para 
o seu desenvolvimento. Com 
o mercado exigindo dos pais 
dedicação total ao expediente 
de trabalho, o ensino integral 
surgiu como alternativa para 
que os fi lhos permaneçam em 
ambiente seguro e aproveitem 
a maior parte do tempo em 
atividades que estimulam o 
desenvolvimento educacional 
e cultural.

Os pais também ganham um 
aliado no monitoramento dos 
estudos e na correta adminis-
tração do tempo ocioso dos 
fi lhos. Os alunos não fi cam 
apenas à mercê de atividades 
sem direcionamento, como 
televisão, vídeo game e con-
versas pelo celular. 

O tempo de permanência 
prolongado obriga ainda a um 
planejamento voltado para a 
alimentação, com um cardápio 
criado por profi ssionais da área 
de nutrição, responsáveis por 
elaborar uma dieta saudável e 
equilibrada. Para quem estuda 
em período integral, a volta 
para casa representa para pais 
e fi lhos novos cenários de vida 
familiar. 

Com os estudos e outras 
atividades concluídas durante 
a manhã e a tarde, ganha-se 
mais tempo para estimular 
a qualidade de convivência 
entre todos da família, com 
pais e fi lhos podendo planejar 
da melhor forma possível suas 
horas em comum.

(*) - É gestora do Ensino Médio
do Colégio Positivo - Ângelo 

Sampaio, de Curitiba.

O Brasil caminha para a 
educação integral

Izabella Milléo Bini (*)
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Estimativa foi feita com base em dados de autópsias realizadas nas unidades do IML de 

São Paulo entre junho de 2014 e dezembro de 2015; Ao todo, 30% das vítimas de mortes 

violentas haviam ingerido bebida alcoólica.

Karina Toledo/Agência FAPESP

Se considerados apenas os dados de 
motoristas e passageiros dos veícu-
los – e excluídos, portanto, os dos 

pedestres atingidos – o índice chega a quase 
60%. A conclusão é de uma pesquisa rea-
lizada com apoio da Fapesp na Faculdade 
de Medicina da USP (FMUSP). Os dados 
foram publicados esta semana na revista 
Addiction.

De maneira geral, segundo os autores, 
cerca de 30% das mortes violentas no 
período estão associadas ao consumo de 
álcool – sendo 34,6% o índice entre as ví-
timas de homicídio e 13,6% entre os casos 
de suicídio. A estimativa está baseada em 
dados de 365 autópsias realizadas ao longo 
de 19 meses em unidades do Instituto Mé-
dico Legal (IML) da capital paulista.

“A taxa de alcoolemia entre as vítimas de 
morte violenta avaliadas foi, em média, de 
1,10 grama de álcool por litro de sangue. 
É uma concentração alta. Para um homem 
com cerca de 70 quilos, por exemplo, isso 
seria o equivalente à ingestão ao redor de 
cinco latas de cerveja”, contou Gabriel 
Andreuccetti, autor principal do artigo.

A pesquisa foi conduzida durante o 
pós-doutorado de Andreuccetti, sob a 
supervisão do professor da FMUSP Herá-
clito Barbosa de Carvalho. Atualmente, a 
pesquisa continua em parceria com a Es-
cola de Saúde Pública da Universidade da 
Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos, 
também com apoio da FAPESP, por meio 
de Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior 
(BEPE – PósDoutorado).

O grupo desenvolveu uma nova metodolo-
gia para garantir que a amostra avaliada era 
de fato representativa do total de mortes 
violentas ocorridas na capital paulista.

“A coleta dos dados foi feita em diferen-
tes dias da semana e em diferentes turnos 
de trabalho ao longo dos 19 meses. Por 
exemplo, iniciamos em uma segunda-feira 
pela manhã, coletando dados de todas as 
autópsias feitas naquele período. Na sema-
na seguinte, coletávamos na segunda-feira 
à tarde e, na outra, segunda-feira à noite. 
Depois, na terça-feira pela manhã e assim 
sucessivamente”, explicou Andreuccetti.

Além de informações sobre o contexto da 
morte, também foram obtidas amostras de 
sangue das vítimas para avaliação da taxa 
de alcoolemia. Ao todo, foram reunidos 
dados de 656 vítimas, mas apenas 365 se 
encaixaram nos critérios estabelecidos 
pelo grupo.

Foram excluídos, por exemplo, os meno-
res de 18 anos, as pessoas que receberam 
tratamento médico por seis horas ou mais 
antes de morrer e as autópsias realizadas 
mais de 12 horas após a ocorrência do 
ferimento fatal. O motivo, segundo An-
dreuccetti, é que mesmo após a morte 
os níveis de álcool no sangue vão sendo 
degradados com o passar do tempo – o que 
poderia comprometer a confi abilidade dos 
resultados obtidos.

Na amostragem fi nal, conforme descrito 
no artigo, 28,5% dos casos de morte violen-
ta correspondiam a vítimas de homicídio, 
15,3% de acidentes de trânsito e 12,1% 
de suicídios. Todas as outras causas de 
morte violenta (incluindo afogamentos, 

40% das mortes no trânsito na 
capital têm relação com o uso 

de álcool, aponta estudo
Mais de 40% das vítimas fatais de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de São Paulo entre junho 
de 2014 e dezembro de 2015 haviam consumido álcool nas horas que antecederam a morte

Wikimedia Commons

envenenamentos e casos indeterminados) 
somaram 44,1%. Os números da pesquisa 
foram semelhantes às proporções obser-
vadas em estatísticas ofi ciais de números 
de óbitos por causas externas registradas 
para o município de São Paulo (DATASUS, 
2013).

“A semelhança dos nossos números com 
as estatísticas ofi ciais sugere que nossa 
amostra é representativa do total de mor-
tes violentas ocorridas na capital”, avaliou 
Andreuccetti.

Análises estatísticas
A maioria das vítimas incluídas no estudo 

era composta de homens brancos acima 
dos 30 anos de idade, com baixo nível de 
escolaridade e residentes na capital pau-
lista. A maior parte dos ferimentos fatais 
ocorreu em locais públicos, em dias úteis, 
no período da noite. Já entre as vítimas de 
acidentes de trânsito, houve uma maior 
probabilidade de apresentarem alcoolemia 
durante os fi nais de semana e no período 
noturno.

Aproximadamente 16% das vítimas 
tinham antecedentes criminais e, nesse 
pequeno grupo, curiosamente, a média de 
alcoolemia foi mais baixa do que a média 
entre os que não possuiam tais anteceden-
tes. Quando comparados dados de homens 
e mulheres, não foi observada diferença 
signifi cativa nas médias de concentra-
ções de álcool no sangue, mas os homens 
apresentaram uma maior probabilidade de 
estarem alcoolizados no momento da mor-
te. Já quando comparadas as populações 
classifi cadas como branca e não branca 
(negros e pardos), a taxa de alcoolemia 
deste segundo grupo foi superior.

As maiores concentrações de álcool 
no sangue foram observadas entre os 
pedestres atingidos por veículos, vítimas 
de esfaqueamento e de quedas, sugerindo 
que, nesses casos, o comportamento da 
vítima alcoolizada pode ter atuado como 
um fator contribuidor para a ocorrência 

do ferimento fatal, destacaram os autores 
no artigo.

De acordo com Andreuccetti, é possível 
adaptar a metodologia para estimar, por 
exemplo, em quais regiões da cidade há 
maior probabilidade de ocorrer acidentes 
de trânsito e outros tipos de morte associa-
da ao uso de álcool – bem como de outras 
drogas. O conhecimento gerado por esse 
tipo de estudo, acrescentou o pesquisa-
dor, pode ajudar a orientar políticas de 
saúde pública e até ações de fi scalização 
do trânsito.

“Há no Brasil e nos demais países em 
desenvolvimento uma enorme carência 
de dados epidemiológicos sobre o uso de 
álcool e de outras drogas, bem como sobre 
as mortes relacionadas a esse consumo. 
Acredita-se que o álcool esteja entre as 
principais causas de morte na América 
Latina. Este estudo mostrou que, sem 
dúvida, a cidade de São Paulo tem um 
grande problema de saúde pública re-
lacionado ao uso de álcool no trânsito”, 
comentou.

Segundo Andreuccetti, no Brasil e na 
maioria dos países no mundo, os testes de 
alcoolemia não são exigidos para todas as 
vítimas que passam pelo IML. Essa avalia-
ção é feita geralmente somente quando o 
resultado é importante para a investigação 
policial e, dessa forma, o banco de dados 
gerado não segue um padrão epidemio-
lógico.

“Nosso objetivo foi desenvolver uma 
metodologia de baixo custo, aplicável 
em países em desenvolvimento, capaz de 
apontar estimativas sobre a prevalência 
do consumo de álcool entre as vítimas de 
morte violenta. Já estamos adaptando o 
método também para avaliar outras subs-
tâncias. Uma das grandes difi culdades de 
se manter dados estatísticos sobre mortes 
é a falta de fi nanciamento. E é importante 
mensurar corretamente um problema para 
encontrar uma solução adequada”, afi rmou 
Andreuccetti.

Modelo publicado no peri-
ódico PNAS busca associar a 
ocorrência de epidemias globais 
de gripe a variáveis ambientais 
como umidade e temperatura. 
Essa relação, escrevem os auto-
res, é facilmente perceptível nos 
países da zona temperada, onde 
as transições sazonais são bem 
marcadas, mas torna-se difícil 
de distinguir nos trópicos.

O estudo, realizado por pes-
quisadores dos Estados Unidos, 
buscou um modelo de ligações 
não-lineares entre clima e epi-
demias, e acabou concluindo 
que a umidade absoluta está 
vinculada às epidemias de 
gripe, mas que a temperatura 
determina se a correlação entre 
a doença e essa vaiável será 

positiva ou negativa. Quando 
a temperatura é baixa, uma 
umidade absoluta alta reduz 
a incidência da gripe, mas a 
umidade alta eleva o número de 
casos em climas quentes.

“O equilíbrio entre os efei-
tos positivos e negativos da 
umidade absoluta parece ser 
mediado pela temperatura”, 
diz o artigo. “A análise revela 
um limiar-chave por volta dos 
75º F [24º C]”, com o efeito da 
umidade sobre a disseminação 
da gripe passando de negativo 
para positivo nesse ponto. 
“Os resultados indicam uma 
explicação unifi cada para os 
infl uenciadores ambientais da 
gripe, que se aplica globalmen-
te” (Jornal da Unicamp).

Gripe e clima
Bactérias multiplicam-se 

mais, tornam- se mais viru-
lentas e mais resistentes a 
antibióticos no espaço por 
causa da menor disponibili-
dade de alimento em condi-
ções de baixa gravidade, diz 
artigo publicado no periódico 
PLoS ONE. O comporta-
mento mais agressivo de 
certas bactérias no espaço 
já havia sido detectado em 
pesquisas anteriores, mas a 
causa dessa mudança ainda 
era desconhecida.

Alguns cientistas especu-
lavam que a alteração seria 
uma resposta aos efeitos da 
baixa gravidade na mobilida-

de das moléculas presentes 
no meio externo ao micro-
organismo: na ausência de 
peso os nutrientes se mo-
veriam menos, reduzindo 
o acesso das bactérias ao 
alimento.

O novo trabalho identifi -
cou os genes ativados em 
bactérias E. coli cultivadas 
na Estação Espacial Interna-
cional (ISS) e comparou-os 
aos de bactérias mantidas 
na Terra. A E. coli do espaço 
expressou mais genes asso-
ciados à inanição, incluindo 
os envolvidos no uso de fon-
tes alternativas de alimento 
(Jornal da Unicamp).

Bactérias no espaço
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ÉDER GERALDO MARANGONI, estado civil solteiro, profi ssão consultor, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (30/10/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Luis Aparecido Marangoni  e de Lucimara do Lago Vieira 
Marangoni. A pretendente: THAÍS GÓES LELLI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (29/11/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Lelli e de Iara Góes Lelli.

O pretendente: PROSPER LOUIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido na 
República do Haiti, no dia (15/05/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Frederic Louis e de Magalie Celion. A pretendente: JENNIFER THEAGENE, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida na Republica do Haiti, no dia (08/10/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edher Theagene e de Nadie Firmin.

O pretendente: ALCIDES JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Santa Cruz de Cabrália (Itapitanga) - BA, no dia (21/11/1972), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Agripino José dos Santos e de Leonor José dos 
Santos. A pretendente: EDENILDES DE JESUS NEVES, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Itapitanga (Coaraci) - BA, no dia (28/07/1977), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Edvaldo Neves e de Maria de Lourdes Ferreira de Jesus.

O pretendente: FÁBIO DE JESUS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido de Itapitanga - BA, no dia (30/09/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Edvaldo Neves e de Maria de Lourdes Ferreira de Jesus. A pretendente: 
ZENILDA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Encruzilhada - BA, no dia (10/06/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Pereira dos Santos e de Alzira Maria de Jesus.

O pretendente: EDUARDO EMILIANO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em Bonito de Santa Fé  - PB, no dia (16/04/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Wilton Belo Nunes e de Maria Emiliano Nunes. A 
pretendente: CLAUDINEIA DE JESUS NEVES, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Itapitanga - BA, no dia (17/04/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de  Edvaldo Neves e de Maria de Lourdes Ferreira de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRO RICARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de seguros, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (16/09/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo de Oliveira Neto e de Leena dos Santos 
de Oliveira. A pretendente: SARA BISPO DUARTE, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/03/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Humberto Bispo Duarte e de Maria de Lourdes Duarte. 

O pretendente: JOSÉ ALCÂNTARA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Pedrinhas - SE, no dia (28/12/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Domingos Araújo Andrade e de Ingraça Mauricio de Alcântara. A pretendente: 
ZENAIDE APARECIDA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Angical - BA, no dia (10/11/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Emidio Lopes da Costa e de Maria Aparecida de Jesus.

O pretendente: EMMANUEL MARCIO CAMPOS JUNHO, estado civil divorciado, profi s-
são pintor, nascido em Londrina - PR, no dia (20/04/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marcio de Oliveira Junho e de Marcia Campos. A pretendente: 
JULYANNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Jaboatão - PE, no dia (03/01/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdeci Francisco da Silva e de Vaneide Maria Ferreira dos Santos Silva. 

O pretendente: MARCELO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Oliveira dos Brejinhos (Bom Sossêgo) - BA, no dia (08/12/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Deijalma Martins Pereira e de Terezinha da 
Silva Pereira. A pretendente: MARIA MORENO DOS SANTOS FILHA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida  em  Oliveira dos Brejinhos (Ibotirama) - BA, no dia 
(23/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ademir dos Santos 
e de Maria Moreno dos Santos. 

O pretendente: GENIBALDO BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Jacobina (São José do Jacuípe) - BA, no dia (04/04/1985), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ferreira dos Santos e de Joselice Ramos de 
Brito. A pretendente: DANIELA LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida  em Jacobina (2º Ofício) - BA, no dia (11/01/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Adailton Teles da Silva e de Cleonice Leite da Silva.

O pretendente: CÉSAR FIRMINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de 
vendas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (23/11/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Soares da  Silva e de Elza Maria Firmino da Silva. 
A pretendente: PRISCILA ASSUNÇÃO DA SILVA DE FREITAS, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida  nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (02/01/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Humberto Manuel Rodrigues de Freitas e 
de Maria Marlene da Silva Romão. 

O pretendente: EDMILSON FERREIRA PERDONO, estado civil divorciado, profi ssão 
balconista, nascido em Guanhães - MG, no dia (20/09/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Nilton Perdono e de Terezinha Ferreira Perdono. A pretendente: 
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão funcionária pública, 
nascida  nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/11/1957), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ovidio Pereira e de Maria Augusta Pereira. 

O pretendente: RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorcia-
do, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
15/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaque 
Gomes de Oliveira e de Elaine Pereira de Oliveira. A pretendente: SIMONE DE LIMA, 
estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital - SP, no dia 21/12/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  Moaci de Lima e de 
Cira Maria de Lima.

O pretendente: CESAR AUGUSTO MARTINS MARQUES, estado civil solteiro, profi s-
são administrador, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 30/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Marques Cassia Mara de 
Jesus Martins Marques. A pretendente: MONICA VALENTIM, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 22/12/1987, residente 
e domiciliada no Parque Rebouças, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Valentim e 
de Rita de Cassia Meira Pessoa Valentim. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser 
afi xado no Cartório de residência da contraente.

O pretendente: FRIDAY OKPANI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Ugwueke, Nigéria, no dia 19/10/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Okpani e  de Grace Okpani. A pretendente: MARICHELI CAZUZA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida nesta Capital, Limão - SP, 
no dia 05/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson Santos Oliveira e de Roseli de Paula Cazuza. 

O pretendente: DÊNIS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão instrutor de trânsito, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 09/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Martins Neto e de Neusa Maria de Oliveira Martins. 
A pretendente: LUANA LAURINO, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida 
neste Subdistrito - SP, no dia 26/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilson Laurino e de Maria Rosa Diogo Laurino. 

O pretendente: LUCIANO LOBATO AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão enge-
nheiro químico, nascido em Caçapava - SP, no dia 02/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Freitas  Azevedo e de Maria 
Aparecida Lobato de Azevedo. A pretendente: BRUNA MINAMI YANAGIDA, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 02/09/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Tsuyoshi Yana-
gida e de Rosemary Minami Yanagida. 

O pretendente: EDEN DOS SANTOS E LIMA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Coronel Goulart - SP, no dia 15/12/1956, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião de Souza Lima Filho e de Maria José dos 
Santos Lima. A pretendente: EDIOLANDA FERREIRA DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida em Faz Lagoa do Timóteo, Cândido de Sales - BA, no dia 
08/03/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Justino 
Pereira da Silva e de Ana Ferreira da Silva.

O pretendente: LUCAS FERNANDO DE PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São João Del Rei (Santa Cruz de Minas) - MG, no dia 09/02/1990, residente 
e domiciliado no Jardim São Paulo, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alfredo de Paiva e de 
Eliana dos Santos de Paiva. A pretendente: ANA CAROLINA APARECIDA MACHADO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
04/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renildo 
Donizete Machado e de Maria Aparecida Alves dos Santos Machado. 

O pretendente: LEANDRO GOUVEIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 20/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Antonio dos Santos e de Celi Gouveia 
dos Santos. A pretendente: RAFAELA MARIA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida neste Subdistrito  - SP, no dia 30/04/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Amorim e de Quitéria Maria Amorim. 

O pretendente: HUMBERTO BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bom-
beiro civil, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 05/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Leandro dos Santos e de Ana Borges de 
Souza. A pretendente: LIDIANE VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia 19/09/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laurindo Alves Silva e de Maria Vieira Silva. 

O pretendente: PAULO RICARDO PIERINI PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em computação, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/04/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos Dimas 
Pereira e de Elenir Lucia Pierini. A pretendente: CRISTIANE RIBEIRO BRUNNER, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 24/11/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Plinio Brunner e de 
Leilane Maria Ribeiro Simão Brunner. 

O pretendente: PEDRO NASCIMENTO DE SOUSA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão açougueiro, nascido em Parnaiba - PI, no dia 28/07/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Nascimento de Sousa e de 
Bernarda Pessoa de Sousa. A pretendente: NEILA MATIAS ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 03/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedrina Matias Alves. 

O pretendente: EVANDRO ALVES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Recife (XIII Zona Judiciária) - PE, no dia 04/05/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Luciene Alves 
Gomes. A pretendente: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS GOMES, estado civil sol-
teira, profi ssão bancária, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 10/10/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Sousa Gomes e de Maria 
Dulcinéa dos Santos.

O pretendente: ALAN VALENTIM SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão caixa, nas-
cido neste Subdistrito - SP, no dia 02/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Orlando Mascarenhas Santana e de Leonor Maria Valentim 
Santana. A pretendente: ROBERTA LIMA VILAS BÔAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 21/03/1980, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberio Alves Vilas Bôas e de Odete 
França de Lima. 

O pretendente: LEANDRO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Caieiras - SP, no dia 19/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto da Silva e de Naria Benedita Pereira Silva. A pretendente: 
MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Fabri e de Celia Cristina Tavares Fabri. 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JORGE HERNAN VELEZ CIFUENTES, solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Envigado, Colômbia, no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e setenta 
e quatro (26/07/1974), residente e domiciliado na Colômbia, fi lho de Luis Javier Velez 
Restrepo e de Maria Clarivel Cifuentes Escobar. A pretendente: FERNANDO LUIZ 
TEIXEIRA DANTAS, solteiro, profi ssão médico, nascido em Teresina, Estado do Piauí 
(1º Ofício), no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (07/10/1982), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lho de  Francisco Roberto Cerqueira Dantas 
e de Aldecy Ribeiro Gonçalves do Nascimento Teixeira Dantas. 

O pretendente: WALTER JOÃO MARQUES, profi ssão economista, nascido em São 
Paulo, Capital, no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e sessenta e dois 
(24/06/1962), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Walter Luiz Marques e 
de Maria Elisa Bellini Marques. A pretendente: DIALA ARETHA DE SOUSA FEITOSA, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/01/1984), residente e 
domiciliada em Juazeiro do Norte - CE, fi lha de  Francisco de Assis Pereira Feitosa e de 
Maria Delma de Sousa Feitosa. Obs. Edital de proclamas oriundo de Registro Civil do 
Distrito Padre Cícero, Juazeiro do Norte/CE. 

O pretendente: DANIEL CORSI DA SILVA, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
oitenta (30/08/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Luiz Carlos da 
Silva e de Maria de Lourdes Corsi da Silva. A pretendente: FERNANDA YAMANISKI 
YAMAMOTO, divorciada, profi ssão estilista, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Bela Vista), no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (30/01/1979), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  Fábio Iuji Yamamoto e de Suely 
Yamaniski Yamamoto.

O pretendente: RENATO AZEVEDO DANTÉS DOS REIS, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (2º Subdistrito), no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois (15/10/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Gustavo Ramos Dantés dos Reis e de Bernadette Azevedo Dantés 
dos Reis. A pretendente: ALESSANDRA SADDI, solteita, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/11/1987), residente e domiciliada 
nesta Capital, fi lha de Cássio Raul Saddi e de Cristiane Tamer Lotaif Saddi. Obs. Enviado 
cópia do edital de proclamas  ao Subdistrito de residência da pretendente. 

O pretendente: ROGÉRIO DOS SANTOS, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia oito de março de mil novecentos 
e setenta e oito (08/03/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Valentim 
Pires dos Santos e de Mirian Julia dos Santos. A pretendente: SANDRÉIA DIANE DE 
CARVALHO, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Bernardo do Campo, 
Estado de São Paulo, no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(17/06/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Edilberto Moura de 
Carvalho e de Astrogilda Maria de Carvalho. 

O pretendente: ANDERSON PEREIRA FERREIRA, solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito de Brotas), no dia vinte 
de março de mil novecentos e setenta e sete (20/03/1977), residente e domiciliado no 
Estado de Bahia, fi lho de Antonio Rangel Ferreira e de Damiana Pereira Ferreira. A 
pretendente: DANIELA DE JESUS BORGES CINTRA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e oitenta e quatro (27/03/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Oldaque Borges Cintra e de Sílvia Conceição de Jesus Cintra. Obs. Enviado 
cópia do edital de proclamas  ao Subdistrito de residência do pretendente. 

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE GUIMARÃES DE ALMEIDA, 
solteiro, profi ssão empresário, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º 
Registro Civil), no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e três (03/07/1963), 
residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José Carlos Guimarães de Almeida 
e de Maria Cecilia de Salles Andrade Guimarães de Almeida. A pretendente: PAULA 
NOGUEIRA ANDRADE CUNHA, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Uberaba, 
Estado de Minas Gerais, no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e setenta e 
nove (23/08/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  Reginaldo Andrade 
Cunha e de Ana Maria Nogueira Andrade Cunha. 

O pretendente: HIROSHI THICHAKI JUNIOR, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Tatuapé), no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
oitenta (26/07/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Hiroshi Thichaki 
e de Nilva de Oliveira Thichaki. A pretendente: THAIS NUNES BATISTA, divorciada, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no 
dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Nivaldo Batista e de Dalva Maria Nunes Batista.

O pretendente: FELIPE SHIGUEO PASSOS TOZAKI, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital (Distrito de Ermelino Matarazzo), no dia dois de junho 
mil novecentos e oitenta um (02/06/1981), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Shigueo Tozaki e de Silvia Antonia Passos Tozaki. A pretendente: KAREN FABÍOLA 
CARLESSE, solteira, profi ssão advogada, nascida em Terra Boa, Estado do Paraná, 
no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta (05/07/1980), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha de Elzio Carlesse e de Maria Helena Andreazzi Carlesse. 

O pretendente: MARCO ANTÔNIO ZEN PETISCO DEL PORTO, solteiro, profi ssão 
pedagogo, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (22/07/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Claudio Antônio Guerra Del Porto e de Elisabeth Zen Petisco Del 
Porto. A pretendente: BIANCA LUCCAS STARCK, divorciada, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo, Capital, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta 
e sete (28/06/1977), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Julio Starck Filho 
e de Carmén Lúcia Luccas Starck.

O pretendente: MATEUS DONATO GIANETI, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia dois de novembro de mil 
novecentos e setenta e oito (02/11/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Djalma Batista Gianeti e de Judite Aparecida Voltarelli Donato Gianeti. O pretendente: 
BRUNO RIBEIRO DE RESENDE, solteiro, profi ssão administrador, nascido em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais (1º Subdistrito), no dia vinte e dois de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (22/02/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Lourenço Ribeiro Caetano e de Ana Luisa Ribeiro Caetano.

O pretendente: FILIPE PACHECO SOUZA, solteiro, profi ssão gerente de projetos, nas-
cido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/01/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Eduardo De Lucca Souza e de Regina Antonia Minzon Pacheco Souza. A pretendente: 
MARIANA SOARES CHAMMA, solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta 
e nove (29/03/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Abrão Chamma e 
de Maria Cristina da Silva Soares Chamma.

O pretendente: ANDRÉ DUILIO BRONZONI, solteiro, profi ssão gerente de marketing, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia três de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (03/12/1987), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Adalberto Pedro Bronzini e de Maria Cecilia Bronzini. A pretendente: CATHARINA 
MORAES DIETERICH, solteira, profi ssão empresária, nascida em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul (1º Ofício), no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (09/03/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Gilberto Dieterich e 
de Jane Olinta Aires Moraes.

O pretendente: ALBERTO VESPOLI TAKAOKA, divorciado, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois de outubro de 
mil novecentos e cinquenta e nove (22/10/1959), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Yojiro Takaoka e de Therezinha Conceição Vespoli Takaoka. A pretendente: ALE-
XANDRA REGINA MAIA, divorciada, profi ssão do lar, nascida em Jandira, Estado de São 
Paulo, no dia cinco de maio de mil novecentos e setenta e quatro (05/05/1974), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Ferreira Maia e de Sonia Maria Maia.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OSMANIO DIB, divorciado, profi ssão consultor, nascido em Passos, 
Estado de Minas Gerais, no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (23/01/1959), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jorge Dib e de 
Terezinha Freire Dib. A convivente: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia dez 
de agosto de mil novecentos e setenta e um (10/08/1971), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de  Aureo Rodrigues de Oliveira e de Erenice da Silva Oliveira. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002, artigo 1525, 
incisos 1, 3, 4 e 5).

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

4ª Vara Cível do Fórum de Pinheiros / Comarca da Capital/SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. 
Processo Digital Nº 1009811-46.2014.8.26.0011/01.  A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia de Lima Menge,
na forma da Lei etc., Faz Saber a JOÃO FONTES DE SOUZA, CPF 070.148.058-00, que a ação
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Monitória ajuizada por RODOLFO DO CARMO, referente ao não pagamento dos cheques, foi julgada
procedente,condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 14.428,71 e demais cominações legais, e 
ora encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
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20 dias supra, efetue o pagamento do débito, devidamente corrigido, ou apresente bens a penhora,
sob pena de incidência de multa de 10%, de honorários advocatícios de 10% da fase de execução e
de expedição de mandado de penhora e avaliação, ficando advertido de que, decorrido o mencionado
prazo sem pagamento, terá início o prazo de 15 dias para, independentemente de penhora e de nova
intimação, oferecer impugnação, nos termos dos artigos 513 e 523 do novo Código de Processo 
Civil. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei.                                        10 e 11/11

2ª Vara de Falências da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1013343-81.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Barbosa Sacramone, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Centro Sul Comercio de Carnes Ltda, R. Jeronimo de Barros, 260, 
Cidade Lider - CEP 08280-180, São Paulo-SP, CNPJ 12.554.735/0001-46, que lhe foi proposta uma 
ação de Falência por parte de Forte Crédito Fomento Comercial LTDA, com fundamento no artigo 
94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento do cheque n.º 850094, no valor de R$ 
74.444,13 (corrigidos até fevereiro de 2016), devidamente protestado(s). Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após o prazo do Edital, 20 dias 
supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, 
depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a 
data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência. E 
para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2016. 

3ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1047613-
49.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Manuel Fonseca Pires, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM - DER move uma ação de Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 em face de EREDIAS LOPES DO NASCIMENTO, VILMA LOPES DO NASCIMENTO 
SANTOS, ELISEO NOGUEIRA DOS SANTOS, RONALDO LOPES DO NASCIMENTO, SAMANTHA 
LLAMAZALES NASCIMENTO, EDVALDO LOPES DO NASCIMENTO, AQUILA FERNANDES 
NASCIMENTO, objetivando o imóvel situado na Travessa Cândido Nazaré, nº 65 B, Estância Jaraquá, 
CEP-02997-010 (estaca 1189 + 1,67 a + 1190 + 6.37), declarados de utilidade pública conforme 
Decreto Estadual nº 57.930, datado de 30/03/2012. Contestada a ação por VILMA LOPES DO 
NASCIMENTO SANTOS e 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 13 de maio de 2016. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO PUBLICAÇÃO JORNAL .Edital de 1ª e 2ª Praça sobre
bem imóvel e para intimação da executada ANTONIETA MARIA DE SOUZA MIRANDA (CPF: 
034.025.278-20), seu cônjuge, se casada for; PRO ART PRODUÇÕES E EVENTOS SC LTDA (CNPJ 
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00.265.846/0001-53), na pessoa de seu representante legal; bem como, JOAQUIM PINTO RIBEIRO 
(CPF 585.069.428-53) e demais interessados, expedido na Ação Ordinária, Processo nº 0100299-
88.2005.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, 
requerida por ANTONIO MARTINS MOITA. Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
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(www.zukerman.com.br), em condições que segue: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 94,
p

localizado no 9º andar do “Edifício Champs Elysées”, situado à Rua Emílio Mallet, nº 420, no 27º Subdis-
trito - Tatuapé/SP, contendo a área real privativa de 128,710m2., área real comum de 84,020m2 (nesta 
incluída a área de 42,000m2, referente a DUAS (02) VAGAS na garagem coletiva do empreendimento), 
área real total de 212,730m2 e a fração ideal no terreno de 1,4412%. Contribuinte nº 030.111.0200-7. 
Objeto da Matrícula nº 226.654 do 9º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, con
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forme AV.6 (04/05/2016) - Penhora Exequenda, e em conformidade com a decisão de 15/02/2016, foi
declarada a ineficácia da alienação objeto do R.3, desta matrícula, por fraude a respectiva execução. 
AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$ 965.720,70 (OUTUBRO/2016 - CONF. ATUALIZAÇÃO AASP). 
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OBS.: “Eventuais débitos de condomínio que recaiam sobre o imóvel serão de responsabilidade do 
arrematante”;  Conforme pesquisa realizada no site da P. M. S. P, em 31/10/2016, sobre o imóvel supra-
citado recaem débitos de: DÍVIDA ATIVA (Exercício 2013) – Totalizando R$ 4.798,08, cujo valor deverá
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ser atualizado até a data da praça.  VISITAÇÃO - Não há visitação. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça
( ) j

começa em 23/01/2017, às 14hs15min, e termina em 27/01/2017, às 14hs15min e; 2ª Praça começa 
em 27/01/2017, às 14hs16min, e termina em 17/02/2017, às 14hs15min. CONDIÇÕES DE VENDA
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E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e
Ç

demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
Ç p p g

perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br Fica a executada, ANTONIETA MARIA DE SOUZA MIRANDA, seu cônju-
ge, se casada for; PRO ART PRODUÇÕES E EVENTOS SC LTDA; na pessoa de seu representante
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legal; bem como, JOAQUIM PINTO RIBEIRO e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da Lei. São Paulo, 31 de Outubro de 2016.

Sérgio Aparecido Medeiros Junior – ME torna público que requereu à CETESB a
renovação da Licença de Operação, para serviço de pintura eletrostática, à R.
Arraial de São Bartolomeu, 975-A, Vila Carmosina, SP.

RECAUCHUTADORA PIRÂMIDE LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação N° 30010384, válida até 16/09/2019, para Recauchutagem
de Pneus, sito à Rua Felipe José de Figueiredo, 366 - Vila Paranaguá - São Paulo/SP.

A.L. IND. COM. IMP. E EXP. DE ACESSÓRIOS PARA VIDRO, ALUMÍNIO E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº
16003116 e requereu a Licença de Instalação/Novos Equiptos. p/ Produção de perfis de
alumínio, localizada à Rua Rinaldo Chiarotti, 292A – Lot. Indl Coral - Mauá - Cep: 09372-060.

Restaurante Florestal dos Demarchi Ltda, torna público que solicitou junto à Secretaria
de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação, p/ atividade: “restaurante e
similares”, no endereço: Av. Maria Servidei Demarchi, 2998, SBC, SP.

 

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: ALESSANDRO JACOB DOS SANTOS, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, nascido aos: 25/08/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Jacob dos Santos e de Aparecida 
Benedita dos Santos. A pretendente: SELMA RAMOS DE SIQUEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Itápolis - SP, nascido aos: 19/03/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lazaro Ramos de Siquiera Sobrinho e de 
Maria Aparecida da Silva de Siqueira.

O pretendente: RAFAEL CASTRO HANSTED, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/04/1990, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lauro José Ayres Hansted e de Lucia Salgueiro Castro 
Hansted. A pretendente: JULIANA COLLELA BARONIAN, profi ssão: auditora, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 09/02/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Baronian e de Valquiria Collela Baronian.

O pretendente: GUILHERME MARTINS SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 01/07/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jamir Amancio da Silva e de Marly Regina Martins Silva. 
A pretendente: RAQUEL ATTINA BARRERA, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 03/05/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Barrera e de Maria Elisa Attina.

O pretendente: HILQUIAS VICTORIO SIQUEIRA, profi ssão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 29/12/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Hilquias Alves Siqueira e de Helena Maria Victorio Siqueira. 
A pretendente: JACQUELINE PINTO BRITO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 26/11/1987, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Brito e de Maria Erilane Pinto.

O pretendente: DAVI FILGUEIRA MACHADO, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Guaratinguetá - SP, nascido aos: 15/06/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Deoclecio Chaves Machado e de Geisa Almeida Filgueira Machado. A preten-
dente: ÊMILY MOREIRA MENEZES, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Pimenta Bueno - RO, nascido aos: 01/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Roberto Cerqueira Menezes e de Francisca Catia Moreira Menezes.

O pretendente: FELIPP NOGUEIRA DE LIMA, profi ssão: economiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 10/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Carlos Nogueira de Lima e de Selma Ruth Zolezi Nogueira 
de Lima. A pretendente: TATIANE HARUMI TAMANAKA, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/01/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Issamu Tamanaka e de Irene Donizeti Tamanaka.

O pretendente: VINICIUS SABINO GOMES, profi ssão: administrador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 24/07/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Gomes e de Maria Helena Sabino 
Gomes. A pretendente: KAMILA MARA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: gerente 
de trainne, estado civil: solteira, naturalidade: em Nova Andradina - MS, nascido aos: 
17/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Pereira dos 
Santos e de Jaciara Pereira dos Santos.

O pretendente: ISAIAS BAPTISTA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 13/04/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldemar Baptista e de Lindalva Maria da Conceição Baptista. 
A pretendente: SIMONE GONÇALVES FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 26/07/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Lopes Ferreira e de Inês Gonçalves Ferreira.

O pretendente: REVERSON GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: operador de ponte 
rolante, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 17/09/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gonçalves dos Santos e 
de Maria das Dores Gonçalves dos Santos. A pretendente: APARECIDA JOANA PA-
DILHA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: em Matinhos - PR, nascido 
aos: 23/06/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Brito 
Padilha e de Sebastiana Fernandes Padilha.

O pretendente: LEANDRO DE LIMA SCALIZE PACHECO, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 08/02/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Scalize Pacheco e de 
Gizéle Pereira de Lima Scalize Pacheco. A pretendente: ARIANA CALONI DE MENE-
ZES, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, 
nascido aos: 07/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arivaldo 
Vieira de Menezes e de Maria Heloisa Caloni de Menezes.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: LUIZ LAUBERT RUFINO, profi ssão: agente, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga Rufi no e de Maria Aparecida de Araujo. 
A pretendente: CLAUDIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Quijingue - BA, data-nascimento: 13/01/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan José de Souza e de Maria Claudia 
Costa de Oliveira.

O pretendente: GERSON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1972, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Valdemira 
Santos de Oliveira. A pretendente: MARIA ANGELA LOURENÇO RODRIGUES, pro-
fi ssão: encarregada de limpeza, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/12/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Roanaldo Lourenço e de Maria Catarina Lourenço.

O pretendente: JOILSON SANTANA NASCIMENTO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tobias Barreto - SE, data-nascimento: 15/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joselito José do Nascimento e de 
Maria Veneralda Santana do Nascimento. A pretendente: ELISANGELA MARTINS DE 
SOUZA, profi ssão: cabelereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Dercio Mangueira de Souza e de Sonia Maria Martins de Souza.

O pretendente: GILMAR LUIS DA ROCHA, profi ssão: progamador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1984, residente e domicilia-
do nesta Capital - SP, fi lho de Manoel Luis da Rocha e de Sinforosa Leonidia da Rocha. 
A pretendente: GISELLE AGUIAR LEÃO, profi ssão: comissária de bordo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Goiânia - GO, data-nascimento: 08/03/1986, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Cesar Leão e de Ilda Maria de Aguiar 
Leão.

O pretendente: CLÉCIO JESUS DA INVENÇÃO, profi ssão: ajugante de conservação 
e limp, estado civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha - BA, data-nascimento: 
15/02/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Ce-
lestino da Invenção e de Mauriza Jesus da Invenção. A pretendente: JESSICA CAVAL-
CANTE DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Quirino de Souza e de Neide Cavalcante da Silva.

O pretendente: LUIZ ROBERTO BORGES, profi ssão: caldeireiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Planura - MG, data-nascimento: 05/05/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Borges e de Dirce Lisse Borges. A preten-
dente: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Lagoa do Carro - PE, data-nascimento: 15/04/1967, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Epitacio Justino da Silva e de Rita Severina da 
Conceição e Silva.

O pretendente: MATEUS GOMES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga de Souza e de Rosi-
meire Gomes de Souza. A pretendente: GABRIELA DOMINGOS SOUTO, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 04/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Isnard 
José Souto e de Mercedes Domingos dos Santos Souto.

O pretendente: JOSE AROLDO PINHEIRO JÚNIOR, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 18/11/1987, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Jose Aroldo Pinheiro e de Antonia Chagas Pinheiro. 
A pretendente: RENATA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1992, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Messias de Oliveira e de Florci 
Alves da Silva.

O pretendente: BRUNO DE JESUS BARROS RODRIGUES, profi ssão: autonomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro do Nascimento Rodrigues e de 
Jaciara de Jesus Barros dos Santos. A pretendente: ALINE LOPES DOS SANTOS, pro-
fi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Boa-
ventura dos Santos e de Eduvirgens dos Santos Lopes.

O pretendente: LUCIANO PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/07/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Arruda da Silva e de Antonia Pinheiro da 
Silva. A pretendente: LETICIA VIRGINIA ROSSI DE SÁ, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzada de Sá 
Junior e de Andréia Rossi.

O pretendente: RODRIGO GOES DE LIMA, profi ssão: hotelaria, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 28/06/1986, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens D’ Annibali de Lima e de Marcia dos Santos 
Goes. A pretendente: TAIANA RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Santo André - SP, data-nascimento: 22/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de e de Geni Ribeiro.

O pretendente: GLAUBER FRANCISCO DE PAULA SANTOS, profi ssão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Daniel Francisco dos Santos e de Maria 
Helena de Paula Santos. A pretendente: INGRID MENDES DA SILVA, profi ssão: militar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 10/12/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mesach Francisco da Silva e de 
Ivete Mendes da Silva.

O pretendente: REJIVAN BARBOSA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: pintor de auto, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Indiaroba - SE, data-nascimento: 13/03/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Creuza Barbosa da Conceição. 
A pretendente: MARCIA ROGERIA CABRAL CUNHA, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: Uberaba - MG, data-nascimento: 04/02/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Humberto Silva 
Cunha e de Maria José Cabral Cunha.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, profi ssão: autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Curvelo - MG, data-nascimento: 18/07/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelcino Gonçalves Dias e 
de Jocineia Barbosa e Silva. A pretendente: ANDRESSA MENDES DE ALVARENGA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
26/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de David de 
Alvarenga e de Maria Auxiliadora Soares Mendes.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1996, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Roberto Leite de Sousa e de Monica Rodrigues de 
Sousa. A pretendente: KAROLINE MICHELLE MOREIRA, profi ssão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Curitiba - PR, data-nascimento: 28/11/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Angela Moreira.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DE PASSOS RODRIGUES, profi ssão: professor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/08/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Rodrigues e de 
Ana Rita Pereira de Passos Rodrigues. A pretendente: ELISÂNGELA ESPINHARA DE 
LIMA, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 12/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Elias Espinhara de Lima e de Miriam Miranda do Nascimento de Lima.

O pretendente: JOSÉ CICERO LOPES DA SILVA, profi ssão: urdidor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 19/04/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Lopes da Silva e de Sebastiana Ferreira 
da Silva. A pretendente: JOSIANE FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 27/12/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marinete Ferreira.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA FREIRE, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Cicero da Silva Freire e de Dalvaneide da Silva. 
A pretendente: CAROLINE QUÉRIM PIPINO DOS SANTOS, profi ssão: estudante, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 07/09/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ed Carlos dos Santos e de Tatiane 
Patricia Pipino dos Santos.

O pretendente: EMISON ALVES DA SILVA, profi ssão: advogado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Buíque - PE, data-nascimento: 12/03/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves da Silva e de Florisa Venancio da 
Silva. A pretendente: DAIANE MENESES LIMA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
29/09/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edilma Meneses 
Lima.

O pretendente: CHRISTOPHER RENZI SILVA SOARES, profi ssão: auxiliar de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Soares e de 
Roseli Renzi Silva Soares. A pretendente: TALITA CORREA TEIXEIRA DA SILVA, pro-
fi ssão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geraldo Teixeira da Silva e de Sueli Correa da Silva.

O pretendente: EDERSON ARAUJO DOS ANJOS, profi ssão: apontador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1988, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Araujo dos Anjos 
e de Maria Aparecida dos Anjos. A pretendente: ÉRICA ELLEN DOS SANTOS LIMA, 
profi ssão: auxiliar de secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Estevam Correia Lima e de Gesci dos Santos Lima.

O pretendente: DANILO DA SILVA MORAIS SANTANA, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Morais de Santana e de Maria 
Zilda da Silva. A pretendente: JANAÍNA JOANA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/03/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio da Silva Filho e de 
Maria da Silva.
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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: BELLO PERRY UWADIAE, profi ssão: empresário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Edo, Nigéria, data-nascimento: 15/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odeh Uwadiae e de Esther Uwadiae. A pre-
tendente: NILZIMARA FERREIRA COSTA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Manaus - AM, data-nascimento: 06/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Januário Correa Costa e de Cidália Ferreira.

O pretendente: JACKSON HENRIQUE FERREIRA EVANGELISTA, profi ssão: super-
visor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassemiro Aparecido 
Evangelista e de Marconia Ferreira de Andrade. A pretendente: CARINA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de 
Lourdes dos Santos.

O pretendente: DENILSON DA SILVA LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Fidelicio de Lima e de Helena Maria da 
Silva Lima. A pretendente: GISELE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 01/06/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genilson Vidal de Oliveira 
e de Gilvaneide da Silva Ferreira Oliveira.

O pretendente: WILLIAM FERREIRA LOPES, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/02/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira Lopes e de Josefa Ferreira Lima 
Pereira Lopes. A pretendente: MÔNICA BONATO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/04/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Terto da Silva e de Neusa 
Bonato Quintiliano.

O pretendente: ANTONIO VIANA RIBEIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Luiz de Cáceres - MT, data-nascimento: 13/07/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor Viana Ribeiro e de Ana 
Ribeiro dos Santos. A pretendente: VANUSA GOMES DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 27/09/1969, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marinalva Gomes da Silva.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de marcenaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Evangelista de Sousa 
e de Maria Dalvani de Oliveira. A pretendente: PALOMA LOPES DE CARVALHO, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Santana 
de Carvalho e de Ivani de Souza Lopes Carvalho.

O pretendente: WESLEY DANIEL LEITE, profi ssão: professor de dança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Valdir Leite e de Maria Elisabete 
Leopoldo Leite. A pretendente: BIANCA FLEMING MANSÃO, profi ssão: autonoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/12/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juracy Alves Mansão e de 
Rosandreia Fleming Ramos.

O pretendente: ANDERSON CARLOS BATISTA, profi ssão: operador de logistica, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 15/05/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josué Vieira Batista e de Janete 
Carlos da Cruz. A pretendente: ROSANA ALVES CELESTINO, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 02/10/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renildo Isidório Celestino e 
de Maria José Alves de Antão Filha.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tutóia - MA, data-nascimento: 05/12/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Milson Pereira da Silva e de Maria de Je-
sus Alves da Silva. A pretendente: RAQUEL DOS SANTOS NALIATO, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/08/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Naliato e 
de Balbina dos Santos Ferreira Naliato.

O pretendente: HERNANDES DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: autonomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1987, residente 
e domiciliado no Tremembé, fi lho de Sidnei Martins Vieira e de Elenir Aparecida dos 
Santos. A pretendente: KAROLINE SANTOS ALVES, profi ssão: autonoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Americo Augusto Alves e de Alessandra 
Maria dos Santos.

O pretendente: CÁSSIO RIBEIRO GOMES, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Ribeiro Ramos e de Maria do Carmo Moreira 
Gomes Ramos. A pretendente: THALITA NAIRA GONÇALVES SILVA, profi ssão: cabe-
lereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Gonçalves Silva 
e de Catarina Gecent Galeão da Silva.

O pretendente: PAULO CÉZAR PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Júlio César da Silva e de Maria José Pereira 
Oliveira. A pretendente: JACQUELINE SILVA CHEDE, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Abrão Chede Sobrinho e de Maria 
José Amanço Silva Chede.

O pretendente: RAFAEL BOTELHO GONÇALVES, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Ferreira Gonçalves e de Aparecida 
Botelho Ferreira Gonçalves. A pretendente: ARIANE DOS SANTOS MOREIRA, pro-
fi ssão: bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Morei-
ra e de Edir Aparecido dos Santos.

O pretendente: LUCAS FERREIRA ARAUJO, profi ssão: atendente de help desk, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 25/04/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Delmondes de Araujo e de 
Herailde Regis Ferreira Araujo. A pretendente: ADRIANA REGINA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: professor de nível superior na, estado civil: solteira, naturalidade: Propriá - SE, 
data-nascimento: 30/03/1976, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
fi lha de Osmário dos Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: ALAN DE OLIVEIRA RIBEIRO, profi ssão: técnico em eletronica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/07/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Ribeiro e de Aparecida Fa-
tima de Oliveira Ribeiro. A pretendente: SARA JANE CARDOZO DA CRUZ, profi ssão: 
atendente de lanchonete, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha - BA, 
data-nascimento: 08/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valter Pereira da Cruz e de Luiza Ana Cardozo da Cruz.

O pretendente: RAFFAEL NUNES DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1988, residente e domi-
ciliado no Estados Unidos, fi lho de Roberto Nunes dos Santos e de Maria Isabel Mar-
condes Nunes dos Santos. A pretendente: CAROLINE AMORIM GALVÃO DE ABREU, 
profi ssão: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudio Galvão de Abreu e de Clenilza Dias de Amorim Abreu.

O pretendente: RENATO DE ANDRADE FONSECA, profi ssão: analista de redes, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassio Gomes da Fonseca e de 
Elia Lima de Andrade Fonseca. A pretendente: FRANCIELLY CRISTINA RESENDE DO 
NASCIMENTO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 10/08/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Clau-
dio Pereira do Nascimento e de Marieudes Resende Souza.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE ROLIM DA LIMA FERREIRA, profi ssão: tecnólogo 
em radiologia, estado civil: divorciado, naturalidade: Floresta Alta - MT, data-nascimento: 
27/09/1987, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Wagner Frances dos 
Santos e de Rosemeire Rolim de Lima Ferreira. A pretendente: LEILA FRANCES DOS 
SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 03/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Jesuina Maria dos Santos.

O pretendente: DANIEL FERNANDO DA SILVA MENINO, profi ssão: autonômo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Zuzinha Menino e de Jozina 
Julia da Silva Menino. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: separadora de aviamentos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 24/05/1984, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José 
Ronaldo de Oliveira e de Lusinete Pinheiro dos Santos.

O pretendente: FELIPE FEITOZA BESERRA DE MEDEIROS, profi ssão: chefe de 
mercearia, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Camilo de Medeiros e de Sueli Feitoza Beserra de Medeiros. A pretendente: BRU-
NA BARSOTTI PEREIRA, profi ssão: auxiliar de supervisão, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Devanir de Paulo Pereira e de Debora Barsotti 
Pereira.

O pretendente: RODRIGO MELO DOS SANTOS, profi ssão: instalador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Floriano dos Santos e de Custodia de 
Melo Santos. A pretendente: CELINA DA SILVA BENTO RODRIGUES, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/01/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Rodrigues e de 
Ivonete da Silva Rodrigues.

O pretendente: JADER AZEVEDO BARBOSA, profi ssão: assistente de operações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josias Aparecido Ribeiro Barbosa e 
de Maria do Carmo Azevedo Barbosa. A pretendente: FRANCILENE NEVES DE SOU-
ZA, profi ssão: assistente de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 27/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Albino Ribeiro de Souza Filho e de Pedrita Neves.

O pretendente: JOÃO PEREIRA SILVA DE SOUZA, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Riachão do Dantas - SE, data-nascimento: 13/08/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Pereira de Souza e de Ma-
ria Santos Souza. A pretendente: ROSIMERY BERTELLI, profi ssão: domestica, estado 
civil: solteira, naturalidade: João Neiva - ES, data-nascimento: 09/12/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hildo Bertelli e de Alice do Carmo 
Bertelli.

O pretendente: JACKSON SANTANA SAMPAIO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves Sampaio e de 
Maria Elienaide Lima Santana. A pretendente: MARIZANIA SANTANA DOS SANTOS, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Capela do Alto Alegre - BA, data-
nascimento: 10/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ozanio Carneiro dos Santos e de Maria do Carmo Leite Santana.

O pretendente: WALISSON DE ALCANTARA SOUSA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 07/01/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Edmilson Correia de Sousa e de Maria Amelia de 
Alcantara Sousa. A pretendente: GABRIELLY DE ARAUJO LIBARDI, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Eduardo Martins 
Libardi e de Clenilda de Araujo.

O pretendente: WAGNER DA SILVA RAMOS, profi ssão: cortador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Vieira Ramos e de Maria das Graças da 
Silva Ramos. A pretendente: ERIKA SUELLEN PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Ribei-
ro da Silva e de Miriam Pinheiro.

O pretendente: DAVID ANTONIO DE CASTRO JÚNIOR, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 01/10/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de David Antonio de Cas-
tro e de Eloide Sivirino de Castro. A pretendente: LAIS SOUZA DOS SANTOS, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademilson 
dos Santos e de Lucivania Santos de Souza.

O pretendente: ANDERSON CLEBER CORRÊA, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Cruzeiro - SP, data-nascimento: 09/07/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Corrêa e de Teresinha de Jesus Corrêa. 
A pretendente: JOSELI SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: autonoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Olinda - PE, data-nascimento: 15/11/1966, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Justino de Oliveira e de Zulmira Soares 
de Oliveira.

O pretendente: ALLISON LUAN OLIVEIRA DA SILVA PINTO, profi ssão: operador 
de cobrança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/05/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre 
Germano Pinto e de Regicleide Oliveira da Silva. A pretendente: VITÓRIA LOPES BE-
ZERRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - 
SP, data-nascimento: 21/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cleber Barros de Amorim Bezerra e de Vilma Santini Lopes.

O pretendente: RUDOLF FELISMINO CARVALHO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/02/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldecy da Rocha Carvalho e de 
Sandra Regina Felismino Carvalho. A pretendente: BEATRIZ LINS DE ARAUJO, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucio Lins de 
Araujo e de Rosangela Bosco da Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR VENTURA BORBA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/04/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Cesar Borba e de Mirian Fabiano Ven-
tura. A pretendente: HÉVILA VITAL DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Vital dos Santos e de Maria Jose Batista Vital.

O pretendente: EZEQUIEL MARQUES DE ARAUJO CORDEIRO, profi ssão: garçon, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 08/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Wilson Cordeiro e de Cenira 
Marques de Araujo Cordeiro. A pretendente: MILLENA KATHLEEN DO NASCIMENTO, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Pires - SP, data-
nascimento: 27/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Everaldo Severino do Nascimento e de Terezinha Maria do Nascimento.

O pretendente: DIEGO SOUZA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Paulo da Silva e de Marcia Freitas de 
Souza. A pretendente: JOICE DA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: cabelereira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Benedito dos Santos e de Maria 
Auxiliadora da Silva dos Santos.

O pretendente: EDINALDO GUEDES ARAÚJO, profi ssão: técnico em eletrotécnica, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 03/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Guedes Araújo e de Anto-
nia Guedes da Silva Araújo. A pretendente: LETICIA VILELA SILVA DOS PASSOS, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá - SP, data-
nascimento: 16/11/1991, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Levi 
Moura dos Passos e de Maria Gilvania Vilela Silva dos Passos.

O pretendente: ADEMIR PEREIRA DA SILVA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Altinho - PE, data-nascimento: 23/03/1971, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Maria Josefa da Conceição. A 
pretendente: ALINE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Severino da Silva e de Dinazaide Santos Oliveira da Silva.

O pretendente: PAULO VITOR ALVES, profi ssão: cortador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/07/1990, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Firmino Alves e de Brasilina Paula Teodoro 
Alves. A pretendente: PRISCILA DAS FLORES ALBUQUERQUE, profi ssão: agente 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Mar-
ques de Albuquerque e de Domingas Ramos das Flores Albuquerque.

O pretendente: JOSÉ LUCAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: jardineiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Penedo - AL, data-nascimento: 25/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nascimento dos Santos e de 
Maria Gildete do Nascimento. A pretendente: ANA DÉBORA DOS SANTOS DO CAR-
MO, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Alegre - AL, data-
nascimento: 03/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José do Carmo e de Maria Graciene dos Santos do Carmo.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar técnico de açou-
gueiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1988, 
residente e domiciliado em Poá - SP, fi lho de Sergio da Silva e de Lindalva Pereira 
da Silva. A pretendente: FLAVIA MARIA BARBOSA DE ABREU, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 14/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Feliciano Barbosa de Abreu e de Alcilene Maria Silva de Abreu.

O pretendente: VAGNER ROSA REIS, profi ssão: operador de maquina, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/1977, residente e 
domiciliado em Mairinque - SP, fi lho de Manoel Humbelino Reis Filho e de Ana An-
gelina Reis. A pretendente: RAQUEL SIQUEIRA DOS SANTOS, profi ssão: operadora 
de atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 
26/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Antão dos Santos e de Rosenilda Siqueira dos Santos.

O pretendente: EVERALDO MIGUEL BARBOSA, profi ssão: operador de máqui-
na, estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimento: 
28/09/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Ma-
noel Barbosa e de Terezinha Maria Barbosa. A pretendente: MARIA DE NAZARÉ DA 
CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Pri-
meira Cruz - MA, data-nascimento: 06/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria José da Conceição.

O pretendente: DIEGO SANTANA DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio da Silva e de Janete Silva de Santana. A 
pretendente: JESSICA REGO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eli Regina Rego.

O pretendente: DJALMA CUSTODIO DE FARIAS FILHO, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: divorciado, naturalidade: Caracol - PI, data-nascimento: 14/12/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma Custodio de Farias 
e de Zulmira Silva de Farias. A pretendente: IVANUZIA ANTONIA DOS SANTOS, profi s-
são: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Almadina - BA, data-nascimento: 
24/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos 
Antonio dos Santos e de Natalice Eufl ozina da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FERREIRA DE MORAES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ruy Meirelles Ribeiro de Moraes e de Maria 
José Ferreira da Cunha. A pretendente: MARIA RITA GOMES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 25/03/1971, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesus Gomes e de Deatriz Natali Gomes.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 10/03/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias dos Santos e de Valdinalva Alves 
de Assunção. A pretendente: FRANCISCA PAULINO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Inajá - PE, data-nascimento: 01/10/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bento da Silva e de 
Izaura Paulino da Silva.

O pretendente: LUAN LUCAS DA SILVA, profi ssão: offi ce boy, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilene Lucas da Silva. A pretendente: MICAELA DE 
SOUZA BAPTISTA ALVES, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 28/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Baptista Alves e de Vera Lucia de Souza Alves.

O pretendente: FELIPE MARTINS DE ARAUJO, profi ssão: administrador de redes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ilzo Luis de Araujo e de Valkiria Martins de 
Araujo. A pretendente: THAMARA MARIA GONÇALVES CRUZ, profi ssão: fi scal de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luciano Gonçalves Cruz e de Ana Maria da Silva.
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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: MAURO CESAR BARBOSA, profi ssão: fi scal, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Porto Feliz - SP, data-nascimento: 22/01/1985, residente e domiciliado em 
Sorocaba - SP, fi lho de Maria Leda Barbosa Batista. A pretendente: JOYCE ELISA-
BETH SILVA SOUZA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joao Bosco de Souza e de Alaide da Silva.

O pretendente: CLAUDECIR SOUZA BORGES, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/05/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudenor Leite Borges e de Edeleuza Souza 
Borges. A pretendente: MARGARETE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1975, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefi na Farias dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS GERALDO, profi ssão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 03/04/1991, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Carlos Geraldo Filho e 
de Vilma Aparecida dos Santos Geraldo. A pretendente: THAIS OLIVEIRA MENDONÇA 
SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdinez Leite da Silva e de Laudenice Oliveira de Mendonça Silva.

O pretendente: JOSÉ LEANDSON DA SILVA BARBOSA, profi ssão: ajudante de pe-
dreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 16/12/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Quitonho Barbosa 
e de Josefa Maria da Silva Barbosa. A pretendente: ALEXANDRA APARECIDA DE 
SOUZA, profi ssão: orientadora sócio educativo, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1976, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Benedito Honorato de Souza e de Sandra Regina Augusto de 
Souza.

O pretendente: EDNALDO SOARES JUNIOR, profi ssão: supervisor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednaldo Soares e de Maria de Fatima 
Mendes de Aguiar. A pretendente: KARINE DE SOUSA RAMALHO, profi ssão: analis-
ta de credito, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/03/1982, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Maria Au-
xiliadora Ramalho Paiva.

O pretendente: FERNANDO LOPES CIPRIANO, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Canhotinho - PE, data-nascimento: 30/10/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Vicente Cipriano e de Natalícia 
Lopes Cipriano. A pretendente: VIVIANE LOSSURDO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1974, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lossurdo e de Antonieta Ribeiro 
Lossurdo.

O pretendente: WALTER LEOPOLDO SOARES TOLENTINO, profi ssão: gráfi co, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Taguatinga - DF, data-nascimento: 09/03/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Carlos Soares Tolentino 
e de Angela Maria Tolentino. A pretendente: IRAYAMA RAULINO GOMES DA SILVA, 
profi ssão: gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 
05/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raulino 
Neto e de Maria Lúcia Gomes Raulino.

O pretendente: ALEF HENRIQUE FERNANDES RAMOS, profissão: auxiliar de 
expedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/02/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Estevam de Ramos e de Maria Aparecida Fernandes de Ramos. A pretendente: 
JOSIANE BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar de ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Hildo da Silva e de Seve-
rina da Silva Barbosa.

O pretendente: ELISÂNGELO ARAGÃO DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/05/1978, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Paulo Afonso dos Santos e de Maria Hortência 
Aragão Santos. A pretendente: LÚCIA LUIZ DOS SANTOS, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 14/10/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz dos Santos e de 
Josefa Amancio da Silva Santos.

O pretendente: CÉLIO DONIZETE SEBASTIÃO, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1972, residente e domiciliado 
neste Disrtito - São Paulo, fi lho de Joaquim Sebastião e de Luzia Aparecida Pereira. A 
pretendente: TALITA DOS SANTOS E SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/09/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio de Moura e Silva e de Risodalva dos Santos e 
Silva.

O pretendente: MOISÉS BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paranaguá - PR, data-nascimento: 27/03/1973, residente e domi-
ciliado em Diadema - SP, fi lho de Saturnino Inacio dos Santos e de Maria Nazarete Be-
zerra dos Santos. A pretendente: SUELI MUNIZ COSTA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 22/09/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Soares Costa e de Delvanir 
Muniz dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS BORGES DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1947, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Faustino dos Santos 
e de Odila Silva Borges. A pretendente: INÊS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1971, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião da Silva e de Romilda dos 
Santos Silva.

O pretendente: ELIO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Onofre Armando dos Santos e de Efi genia 
Francisca dos Santos. A pretendente: PRISCILA DA SILVA RAMOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/08/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudinei Ramos e de Regina 
da Silva Amorim.

O pretendente: VALDEIR MARTINS DE LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Custódia - PE, data-nascimento: 16/12/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Martins de Lima e de Creuza Maria de 
Lima. A pretendente: ADICLEA EUDES GOMES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mirangaba - BA, data-nascimento: 26/11/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Gomes e de Maria 
Eudes Gomes.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Analia Rodrigues Pereira. A pretendente: 
TAIS QUINTANS QUEIROZ FERREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdelício Queiroz Ferreira e de Luciete Quintans 
Ferreira.

O pretendente: VITOR DE ARRUDA BRIGATTO, profi ssão: frentista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Messias Brigatto e de Sueli Santos de 
Arruda. A pretendente: SUZANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Santana da Silva e de 
Patricia Ferreira dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ VINICIUS BATISTA DE ANDRADE, profi ssão: encarregado 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/07/1987, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Geralda Batista de An-
drade. A pretendente: VANESSA GABRIELLE DE SOUZA SILVA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo dos 
Santos e de Soraylha de Souza Silva.

O pretendente: ÉLVIS MONTEIRO PAIVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Waldomiro Narciso de Paiva e de Ilma Monteiro Paiva. A pretendente: 
THAIS DE FREITAS BENTO, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Feliciano Bento e de Valéria de Freitas Pinto.

O pretendente: MARCELO MIRANDA FERNANDES VIEIRA, profi ssão: securitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1982, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Fernandes Vieira e de Odete Miranda 
Fernandes Vieira. A pretendente: JULIANA COSTA DE ALMEIDA, profi ssão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcone de Almeida e de 
Maria da Gloria Serafi m da Costa.

O pretendente: WILIAN SILVA DE ARAÚJO, profi ssão: bancario, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Araújo e de Maria da 
Paz de Araújo Silva. A pretendente: SILVIA QUEIROZ DA SILVA, profi ssão: instrutora 
profi ssionalizante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Queiroz 
da Silva e de Silvandira Ferreira Silva.

O pretendente: KEILA JOSINO DA SILVA, profi ssão: agente de arrecadação, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itacarambi - MG, data-nascimento: 21/11/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Paulino da Silva e de Sa-
lustriana Josino de Araujo. A pretendente: AGATHA DOS SANTOS LEITE, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio de 
Campos Leite e de Lucia Helena dos Santos.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de construção 
civil, estado civil: divorciado, naturalidade: Poxoréo - MT, data-nascimento: 14/09/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosalvo Pereira dos 
Santos e de Francisca Barbosa dos Santos. A pretendente: ATALITA PEREIRA DE 
BRITO, profi ssão: berçarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 10/05/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria da Conceição Pereira de Brito.

O pretendente: RUAN BATISTA DA SILVA, profi ssão: ofi cial de recuperação de cred, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosimere Batista da Silva. 
A pretendente: FERNANDA SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Mario Izaquiel da Silva e de Nilma dos 
Santos da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Roberto Pereira 
e de Cleonice Alexandre Pereira. A pretendente: BRUNA SOARES MOURA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 18/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Silva 
Moura e de Dalva Imaculada Soares Moura.

O pretendente: JOÃO LENON SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Tucano - BA, no dia 
26/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Jesus dos 
Santos e de Maria Eunice da Silva. A pretendente: ANA KELI DA SILVA CRUZ, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida 
em Ilha das Flores - SE, no dia 29/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Ademilson da Cruz e de Ana Cleide da Silva Cruz.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
faturista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilson Franco Alves e de Renata dos Santos 
Alves. A pretendente: LUANA MENDES CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
recpcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1992, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Anderson Tadeu Cruz e de Francisca 
Mendes Cruz.

O pretendente: FRANCISCO ORLAN LEÃO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão frentista de caixa, estado civil solteiro, nascido em Reriutaba - CE, no dia 
10/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Torres da 
Rocha e de Francisca Leão da Rocha. A pretendente: ÍTALA EDIELE DOS SANTOS 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
Iraquara - BA, no dia 14/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Edielson Cruz Lima e de Eudes Maria dos Santos.

O pretendente: ROWLAND CHUKWUKA ANUMBA, de nacionalidade nigeriana, profi ssão 
comerciário, estado civil solteiro, nascido em Festac Lagos - Nigéria, no dia 10/10/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jonathan Anumba e de Evlyn 
Anumba. A pretendente: ELIZETE BATISTA MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista fi nanceiro, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
25/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Martins e de 
Maria Conceição Batista.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria das Graças Botelho de Souza. A pretendente: 
PRISCILA MARTINS SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de 
caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilson Rodrigues Soares e de Margarete 
Martins dos Santos.

O pretendente: HARLEN LEE SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão mêcanico 
automotivo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roselí Nicolau Soares e de Walter Bernardo 
Soares. A pretendente: MARIA AURELIA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/01/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marques Antonio 
Barbosa dos Santos e de Luciana Gomes de Souza dos Santos.

O pretendente: ADAUTO MATEUS GRACIOLI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante de gráfi ca, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Moreno Gracioli e de Maria 
Delfi na Mateus Gracioli. A pretendente: MIDIAN ALVES PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão fotográfa, estado civil divorciada, nascida em Jandira - SP, no dia 
25/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hélio Tolentino Pereira 
e de Margarida Alves Pereira.

O pretendente: FRANCISCO RIBEIRO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão copeiro, estado civil solteiro, nascido em Ipu - CE, no dia 04/08/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Rodrigues do Carmo e de Cícera Ribeiro 
da Silva. A pretendente: MARIA SOELI SOUSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Guaraciaba do Norte 
(São Domingo) CE, no dia 04/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Batista do Nascimento e de Maria do Socorro Sousa do Nascimento.

O pretendente: JAILTON NUNES GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão polidor, 
estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia 05/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Cosme Pereira Gomes e de Maria de Oliveira Nunes. A 
pretendente: ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Reis dos Santos.

O pretendente: JEOVANE BARBOSA SOARES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão metalurgico, estado civil divorciado, nascido em Guarujá - SP, no dia 14/12/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jeovane Barbosa Soares e de Ro-
siclea Negreiro Lisboa. A pretendente: LIVANIA FATIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 22/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José das Graças 
de Oliveira e de Isidora Pinheiro dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão au-
tônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Humberto Gomes Lima e de 
Lidia dos Santos Oliveira. A pretendente: LEIDIANE ALVES SOARES, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 
24/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz José Soares e 
de Auxiliadora Alves Brilhante.

O pretendente: MICHEL FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
porteiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/01/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tomaz Martins de Souza Neto e de Maria 
Aparecida Fernandes de Souza. A pretendente: TAMARA LIMA CHAVES VIANA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Viana e de Jocilene Lima Chaves Viana.

O pretendente: ANDERSON DAS NEVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aspirador, estado civil divorciado, nascido em Ilhéus - BA, no dia 15/12/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Leite Santos e de Noelia das 
Neves. A pretendente: GIRLENE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em Castro Alves - BA, no dia 20/09/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João de Jesus e de Maria da Natividade de 
Jesus.

O pretendente: TIAGO FERREIRA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
músico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jairo Coutinho do Carmo e de Sirlene Ferreira 
Santos do Carmo. A pretendente: LARISSA FERREIRA DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Joaquim da Barra - SP, 
no dia 26/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Abel Nunes de 
Freitas e de Cassandra Ferreira de Freitas.

O pretendente: EUSTAQUIO ARMANDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
carregado de armador, estado civil solteiro, nascido em Pinheiros Altos - MG, no dia 
16/12/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Armando e 
de Maria de Lourdes. A pretendente: ANA LUCIA BATISTA DE SOUZA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista de Souza 
e de Rosenete Gomes da Silva.

O pretendente: VANDERSON RAMOS DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 20/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo 
Ceciliano de Andrade e de Valdinete Ramos de Aguiar. A pretendente: TAMIRES DA 
SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profi ssão controladora de acesso, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Rodrigues da Rocha e de Julinda Pereira da 
Silva Rocha.

O pretendente: HAROLDO LUIZ MIRANDA RESENDE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão metalurgico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Haroldo Resende e de Laudiceia de 
Miranda Resende. A pretendente: CASSIA CONTE KANOPA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de William dos Santos Kanopa e de 
Delmira Batista Conte Kanopa.

O pretendente: RONALDO DE OLIVEIRA HAJ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
corretor de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/06/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de George Profi ro Haj e de Nanci de 
Oliveira Haj. A pretendente: TAUANE SILVA CARDOSO QUADROS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão representante comercial, estado civil divorciada, nascida em Itabuna 
- BA, no dia 12/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Urubata 
Cardoso Quadros e de Joscelma Silva Cardoso.

O pretendente: JAIME DOS SANTOS BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em Santos - SP, no dia 14/03/1964, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Leal Brandão e de Eulina dos 
Santos Brandão. A pretendente: SUMAIA LEAL NÓBREGA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnica em enfermagem, estado civil divorciada, nascida em Taguatinga - DF, 
no dia 22/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Tarcisio 
Mendes da Nóbrega e de Germana Leal da Cruz.

O pretendente: JEMERSON AUGUSTO DE CARVALHO, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
13/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Valentim 
Augusto de Carvalho e de Venina Cardoso de Carvalho. A pretendente: SUELI 
SILVA SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de RH, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/06/1974, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de João Jesus Sampaio e de Reni Felississimo 
da Silva Sampaio.

O pretendente: CLAUDIO DOS SANTOS FEITOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Andrade Feitosa e de Iolanda 
Jesus dos Santos. A pretendente: ROSEMERE DA ROCHA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 19/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ana Lucia 
da Rocha Gomes.

O pretendente: CHUKWUKA KING NNAKEANYI, de nacionalidade nigeriana, profis-
são vendedor, estado civil solteiro, nascido em Lagos - Nigéria, no dia 26/11/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Boniface Okonkwo e de 
Mary Okonkwo. A pretendente: GLEICIELE MARIA APARECIDA BORGES, de 
nacionalidade brasileira, profissão comerciaria, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 12/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Abigail Borges.

O pretendente: ABDOUL BARRO, de nacionalidade senagales, profi ssão comerciário, 
estado civil solteiro, nascido em Bala - Senegal, no dia 31/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Yoro Barro e de Oumou Sy. A pretendente: GLEICIANE 
MARIA BORGES, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Abigail Borges.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Teixeira Martins e de 
Vicencia Lopes dos Santos. A pretendente: SIMONE VIEIRA DA ROCHA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão balconista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/02/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Mursa da 
Rocha e de Ivonis Vieira da Rocha.

O pretendente: ANDERSON FRANÇA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão escrevente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Candido Santos de Souza e de 
Edite Francisca de Souza. A pretendente: ELIETE FIGUEREDO DE MAGALHÃES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão analista administrativa, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 12/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sebastião Adolfo de Magalhães e de Nivaldite Figueredo de Magalhães.

O pretendente: RODRIGO SILVA MENEZES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
relações públicas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Andiracê Menezes e de Gua-
raciaba Aparecida Silva Menezes. A pretendente: MARIANA ANDRADE DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão relações públicas, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Oswaldo Andrade dos Santos e de Maria Helena Martins dos Santos.

A pretendente: BARBARA ARVELINO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
terapeuta ocupacional, estado civil solteira, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia 
15/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos de Paula 
e de Maria Aparecida Arvelino de Paula. A pretendente: FERNANDA PLESSMANN DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 20/02/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Itaici Ciriaco de Carvalho e de Maria Cristina Plessmann de Carvalho.

O pretendente: REGINALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
poceiro, estado civil solteiro, nascido em Mata Grande - AL, no dia 29/03/1985, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Cícera Maria 
Gomes da Silva. A pretendente: MARIA DEILDA DA SILVA RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Inhapi - AL, no dia 05/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Hilton Ramos e de Maria 
Marinalva da Silva.

O pretendente: EVILASIO FIDELIS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Evilasio Fidelis e de Sandra Con-
ceição Silva Fidelis. A pretendente: PRISCILLA TENÓRIO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Donizete da Silva e 
de Ana Claudia Tenorio Araujo Silva.

O pretendente: GLEIDSON EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão metalurgico, estado civil solteiro, nascido em Governador Valadares - 
MG, no dia 12/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Genesio de 
Souza e de Sandra Rodrigues de Souza. A pretendente: RENATA MOREIRA SANCHES 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão coordenadora administrativa, estado civil 
solteira, nascida em Resende - RJ, no dia 13/02/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo José de Souza e de Hilda Moreira Sanches Souza.

O pretendente: ALEXANDRE JOSÉ FONSECA, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Vanderlei José Fonseca e de Nidelci Prodossimo Fonseca. 
A pretendente: MARCIA CRISTINA GROSSI SAEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/05/1968, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Izidro Saez e de Maria Grossi Saez.

O pretendente: WAGNER ANDRÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em Natal - RN, no dia 05/12/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdenir André de Souza e de Francisca 
Alves Sobrinha de Souza. A pretendente: ELANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão farmaceutica, estado civil solteira, nascida em Limoeiro 
- PE, no dia 22/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Inacio 
Salustiano da Silva e de Lúcia Pereira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO DE FIGUEIREDO AOKI, de nacionalidade brasileira, profi s-
são digitador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/03/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Tadashi Aoki e de Nilde 
de Figueiredo Aoki. A pretendente: TAMARA PANIAGUA SICILIANO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão masso terapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Otavio Siciliano 
e de Maria Aparecida Paniagua.

O pretendente: MARCOS MEROLA WINTERHALTER, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
20/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pierre Winterhalter 
Cazor e de Dina Maria Luiza Winterhalter. A pretendente: ALINE ODONE SANTIAGO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de sistemas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 29/08/1989, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha 
de Aldo Ramires Santiago e de Silvia Ulisses Odone Santiago. Obs.: Edital para ser 
entregue e afi xado no cartório competente a residencia da pretendente.

O pretendente: EDUARDO NORIO ODA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em Suzano - SP, no dia 10/11/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Ikuo Oda e de Hiroko Oda. A pretendente: ARIANA 
FIGUEIREDO LISBOA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida no Município de Nascimento São José, Município de Redenção do Gurgueia o 
PI, no dia 02/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio de 
Lisboa da Silva e de Cinobelina Arrais de Figueiredo.

O pretendente: EDUARDO LEANDRO LUIZÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
coordenador de riscos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wlademir Luizão e de Cléia Leandro 
Luizão. A pretendente: RAQUEL SALAMANDAC MOYSÉS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão gerente de produtos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Ricardo Moysés 
e de Glaucia Salamandac Moysés.

O pretendente: FERNANDO GANDRA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Fernando Araujo Macedo e de 
Celia Regina Ferreira Gandra. A pretendente: JESSICA CRISTINA ALBINO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em Itaituba - 
PA, no dia 23/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deuzeli de 
Jesus Silva e de Eliete Albino Sousa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ MAURÍCIO RUSSO DE ARRUDA LEME, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/07/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Arruda Leme 
e de Estefânia Russo de Arruda Leme. A convivente: DANIELA PINHEIRO DO CARMO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Tatui - 
SP, no dia 11/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão Manoel 
do Carmo e de Mari Lucia Pinheiro do Carmo. Obs.: O presente edital refere-se a pedido 
de habilitação para conversão de União Estável em Casamento, cujo assento respectivo 
será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem 
oposição de impedimentos.


