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“Há casais que se 
detestam tanto que 
não se separam só 
pra não dar esse 
prazer ao outro”.
Max Nunes (1922/2014)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,63% Pontos: 
59.770,47 Máxima de +1,21% 
: 61.493 pontos Mínima de 
-1,67% : 59.746 pontos Volume: 
8,04 bilhões Variação em 2016: 
37,88% Variação no mês: -7,94% 
Dow Jones: +0,1% (18h30) 
Pontos: 18.887,35 Nasdaq: 
+0,6% (18h30) Pontos: 5.326,23 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,4154 Venda: R$ 
3,4162 Variação: -0,26% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,49 Venda: 
R$ 3,59 Variação: -0,55% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,4046 
Venda: R$ 3,4052 Variação: 
-0,38% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,3670 Venda: R$ 3,5630 
Variação: -0,2% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,75% ao 
ano. - Capital de giro, 15,11% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.216,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: 0,57%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 133,000  
Variação: -1,04%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,4340 
Variação: -0,07% - Euro (18h30) 
Compra: US$ 1,0623 Venda: US$ 
1,0623 Variação: -0,71% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,6310 
Venda: R$ 3,6320 Variação: 
-0,68% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5800 Venda: R$ 3,8200 
Variação: estável.

Ibovespa Futuro: -2,17% Pontos: 
60.280 Máxima (pontos): 62.105 
Mínima (pontos): 60.125. Global 
40 Cotação: 907,349 centavos 
de dólar Variação: estável.

O procurador da Re-
públ ica ,  Athayde 
Ribeiro Costa, da 

força-tarefa da Operação 
Lava Jato no Paraná, fez um 
‘clamor’ público para que 
a sociedade ‘volte os olhos 
para o Congresso Nacional’. 
A declaração do procurador 
foi dada durante entrevista 
sobre a Operação Calicute, 
nova etapa da Lava Jato, que 
prendeu preventivamente o 
ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral (PMDB).

“A sociedade hoje deve 
estar vigilante para os re-
trocessos legislativos que 
prejudicam as investigações. 
Se as investigações, e cito 
a Lava Jato como exem-
plo, forem abafadas por 
manobras, o caso de hoje 
permaneceria nas sombras, 

     

Procurador pede que
sociedade fi que ‘vigilante
para retrocessos legislativos’

na escuridão. Crimes com con-
sequências tão drásticas para 
a população, jamais seriam 
investigados e jamais seus 
responsáveis seriam punidos 
e responsabilizados”, afi rmou 
o procurador. “O MP renova o 
clamor para que a sociedade 
brasileira fi que atenta. Não 
podemos permitir que a cor-
rupção se perpetue. Temos 
que avançar em matéria de 
combate à corrupção e não 
retroceder”.

Diversos projetos de lei que 
correm no Congresso preo-
cupam a força-tarefa da Lava 
Jato. Um deles é o projeto de 
lei, de 2009, que reforma a anti-
ga Lei de Abuso de Autoridade, 
de 1965. A proposta estava 
engavetada e foi retomada este 
ano com texto substitutivo de 
autoridade do presidente do 

Senado, Renan Calheiros - que 
praticamente não faz propos-
tas de lei na Casa.

Um projeto apoiado pelo 
MPF, cujo texto saiu da pro-
posta sobre as 10 Medidas 
contra a Corrupção, seria 
analisado na manhã de ontem 
(17) na Câmara. Alegando 
falta de quórum, o presidente 
da comissão na Casa, Joaquim 
Passarinho (PSD-PA), cance-
lou a reunião que discutiria 
o relatório fi nal do pacote 
proposto pela Procuradoria 
da República. Uma nova ten-
tativa para votar o parecer 
foi agendada para a próxima 
terça-feira (22).

O procurador da Lava Jato 
pediu atenção da população 
ao andamento do projeto 
anticorrupção. “A sociedade 
hoje, e digo literalmente 

O ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral deixa o carro da PF no IML, no Rio de Janeiro, 

para onde foi levado para ser submetido a exame de corpo de delito, ontem (17). Cabral foi

preso pela PF na Operação Calicute, nova fase da Lava Jato. Ele é acusado

de liderar um esquema de propinas no Estado.

hoje, deve voltar os olhos 
para o Congresso Nacional 
e acompanhar atentamente 
os debates e as votações do 

pacote anticorrupção das 10 
Medidas. Nós temos que lutar 
contra a corrupção e não per-
mear o campo fértil para que 

ela continue a ocorrer dentro 
do nosso País e um clima de 
impunidade como sempre foi 
até hoje”, disse (AE).

O Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) agropecuária, que 
corresponde ao faturamento 
global dentro da propriedade 
rural, tende a estabilizar em 
torno de R$ 519,3 bilhões neste 
ano. O número, referente ao 
mês de outubro, foi divulgado 
ontem (17) pela Secretaria de 
Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura. O VPB proje-
tado é 2,5% menor do que o 
de 2015. O valor das lavouras 
teve queda de 1,9%, e o da 
pecuária, 3,7%.  

“A redução de faturamento 
tem impacto decisivo no re-
sultado de 2016”, assinala o 
coordenador-geral de Estudos 
e Análises da SPA, José Garcia 
Gasques. Os produtos agríco-
las com melhor desempenho 
foram banana, com aumento 
de 39,7%, trigo (26%), batata 
inglesa (25,4%), café (14,4%), 
maçã (12,3%), feijão (9,6%) 
e soja (2,7%). Na pecuária, a 
carne de frango foi o destaque, 
com elevação de 2,8% em rela-
ção a 2015.

Entre os produtos em 2016 
com resultados do VBP abai-

A redução do faturamento impacta no resultado de 2016.
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Ao comentar ontem (17) a 
prisão do ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse que o Brasil 
está dando um exemplo para o 
mundo de independência dos 
seus poderes, “Isso é parte do 
jogo democrático e só atesta a 
solidez e a rigidez das nossas 
instituições”, afirmou, após 
participar da solenidade de 
assinatura de acordo para cria-
ção de programa habitacional 
específi co para os militares.

Questionado se acredita que 
a prisão de Cabral pode afetar 
o governo Temer, já que é do 
PMDB, Jungmann negou. “Eu 
acho que isso de afetar (o go-
verno), o que pode afetar seria, 
efetivamente, no caso de serem 
fundadas as acusações, é a má 
política. E aí eu espero que ela 
continue sendo bastante afeta-
da, porque nós precisamos pas-
sar a política brasileira a limpo. 
Falo aqui como parlamentar. 
Isso é urgente, o Brasil pede e 
exige isso, e acho que estamos 
caminhando bem nesse senti-
do”, disse o ministro.

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.
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Skaf: economia bateu 
no fundo do poço

São Paulo - Depois de um 
almoço com o prefeito eleito 
de São Paulo, João Doria, o 
presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, afi rmou que a economia 
chegou no fundo do poço, 
mas que ainda não observou 
a retomada do crescimento 
econômico do País. Classifi cou 
como fundamental o apoio do 
Congresso para o presidente 
Michel Temer realizar as refor-
mas que o País precisa, ao citar 
o teto de gastos públicos como 
primeira medida essencial. 

“Eu sinto que a economia bateu 
no fundo do poço, não sinto que 
vai cair. Mas ainda não senti a 
retomada começar”, afirmou. 
Skaf disse que espera a conclusão 
da tramitação da emenda consti-
tuição do teto de gastos, enviada 
por temer ao Congresso, até 
dezembro e o encaminhamento 
de outras reformas no começo 
do ano que vem. O presidente 
da entidade afi rmou que a Fiesp 
projeta um crescimento de 1% a 
2% do PIB em 2017. “Isso signifi ca 
geração de empregos, retomada 
do fôlego, do oxigênio e aumento 
de arrecadação sem aumento de 
impostos”, afi rmou o presidente 
da Fiesp. (AE).

Brasília - O presidente da 
Associação dos Magistrados 
do Brasil (AMB), João Ricardo 
Costa, endureceu as críticas 
ao presidente do Senado, 
Renan Calheiros, ontem (17), 
sugerindo que o peemedebista 
deveria se afastar do cargo. 
Para Costa, o parlamentar está 
muito mais interessado em 
resolver o “seu problema” em 
relação ao seu envolvimento 
na Operação Lava Jato do 
que em pensar nos interesses 
da sociedade. Renan é alvo 
de pelo menos 11 inquéritos 
no STF. 

“Durante muito tempo em 
que ele esteve no poder, o 
País foi saqueado. Isso já é 
justifi cativa sufi ciente para um 
homem público ou se afastar 
do cargo ou tomar providên-
cias que sejam positivas, e não 
providências que sejam de 
reprimir ou de tirar o poder do 
Judiciário, que hoje está sendo 
importante e fundamental”, 

Presidente da AMB,

João Ricardo Costa.

Wilton Junior/Estadão Conteúdo
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Na primeira entrevista como 
líder do governo no Congres-
so, o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse que vai 
trabalhar pela aprovação dos 
projetos que fortaleçam a eco-
nomia e a segurança jurídica do 
país. “Vou trabalhar com minha 
experiência no sentido de po-
der aprovar todas a medidas 
que possam reestabelecer o 
fortalecimento da economia e 
a segurança jurídica”, disse em 
entrevista no Senado.

Jucá disse que o Orçamento 
Geral da União para 2017 deve 
ser aprovado ainda este ano. 
Pelo cronograma estabelecido 
com líderes, a matéria vai a 
votação em plenário no dia 
14 de dezembro. “É muito 
importante que o Brasil pos-
sa iniciar o ano de 2017 com 
orçamento pleno, bem feito, 
caracterizando a busca de um 
equilíbrio fi scal”, disse. Sobre 
o projeto de repatriação de 
recursos, Jucá disse que estão 

Líder do governo no 

Congresso, senador

Romero Jucá (PMDB-RR).

Jucá vai trabalhar para aprovação de 
projetos que fortaleçam a economia
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não tem porque penalizar esse 
parente”, disse.

Em relação à reivindicação 
de governadores que foram ao 
STF para que a multa da regu-
larização de ativos mantidos no 
exterior paga à União seja divi-
dida com estados e municípios, 
Jucá disse que trabalha para 
construir uma solução que não 
gere passivos na Justiça. 

Jucá disse que não teme 
qualquer investigação e, inclu-
sive, tem cobrado celeridade 
do Ministério Público. “Quero 
reafi rmar que eu não fui demi-
tido quando saí do ministério, 
eu pedi para sair porque o go-
verno estava iniciando e eu não 
queria colocar qualquer tipo de 
discussão que atrapalhasse o 
governo. Perguntei ao MP e ao 
Supremo se havia algum tipo de 
irregularidade, de obstaculação 
da Lava Jato da minha parte e 
até hoje isso não foi respondi-
do”, disse (ABr).

em discussão fórmulas sobre 
a possibilidade de repatriação 
para parentes de políticos que 
têm atividades econômicas 
independentes. “Se há algum 
parente que tem atividade eco-

Prisão de Cabral faz parte 
do “jogo democrático”

Jungmann alertou que as 
Forças Armadas irão se opor 
a qualquer ato que viole o jogo 
democrático. “Se você, através 
do protesto, cancela, inibe ou 
não permite o jogo democráti-
co, aí é uma atitude totalitária, 
uma atitude antidemocrática. 
Qualquer desrespeito e ameaça 
que venha a ser feito a um regi-
me democrático de direito, terá 
legalmente, constitucional-
mente, a oposição das Forças 
Armadas” (ABr).

Magistrados sugerem que Renan 
deixe presidência do Senado

lativo e Executivo. O objetivo 
da comissão é identifi car ser-
vidores que estejam recebendo 
acima do teto constitucional. 
O presidente da AMB consi-
dera que o colegiado foi for-
mado como uma “retaliação” 
dos parlamentares contra as 
investigações da Operação 
Lava Jato.

O presidente da AMB acusou 
os senadores de tentarem 
“reprimir” o sistema da Justiça 
que realiza investigações. Para 
ele, o parlamento está toman-
do iniciativas em relação ao 
Poder Judiciário que visam a 
difi cultar a função jurisdicional 
e a função do Ministério Públi-
co. “Querem criar mecanismos 
para tornar esses agentes pú-
blicos reféns da classe política, 
isso não acontece em lugar 
nenhum. Uma democracia 
para ter estabilidade, não pode 
ter uma magistratura refém 
do poder político ou do poder 
econômico” (AE).

declarou Costa.
Costa se reuniu ontem com 

a presidente do STF, Carmen 
Lúcia, para pedir uma manifes-
tação da ministra contra a ins-
talação da comissão especial 
do Senado que vai analisar os 
salários do Judiciário, Legis-

Valor bruto da produção agropecuária 
deve ser de R$ 519,3 bilhões

xo do ano passado se desta-
cam o tomate (-47,4%), fumo 
(-28,7%), amendoim (-16,4%), 
uva (-16,2%), arroz (-16,1%), ca-
cau (-14,4 %), algodão (-12,5%), 
laranja (-12,1%), mandioca 
(-10,7%), milho (-7,7%) e ce-
bola (- 4%). “As secas ocorridas 
neste ano afetaram diversos 
produtos, especialmente grãos, 
nas diferentes regiões do país, 
como Centro-Oeste e Nordeste”, 
diz Gasques. Já a safra de milho 
teve queda superior a 20 milhões 
de toneladas por causa da falta 
de chuva, segundo a Conab e 
o IBGE. 

Os primeiros prognósticos 
divulgados para a próxima 
safra mostram resultados rele-
vantes para diversos produtos. 
Os levantamentos indicam 
safra de grãos variando entre 
210,9 milhões de toneladas 
e 215 milhões de toneladas, 
de acordo com a Conab, e de 
209,4 milhões, conforme o 
IBGE. Para a produtividade é 
previsto acréscimo de 13% em 
relação a 2016. As previsões 
para o VBP indicam valor de R$ 
562,5 bilhões para 2017. Com 
isso, o acréscimo real previsto 
é de 8,3% (Mapa).
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COLUNA DO HERÓDOTO

A humanidade vive 

mais uma época de 

transição. Elas povoam 

a história desde a 

revolução do neolítico 

há uns dez mil anos. 

Os grupos humanos, 
todos originários da 
África, se espalharam 

acompanhando os animais 
que buscavam água. Naque-
la época, como hoje, havia 
uma mudança climática e a 
desertificação tomou conta 
de parte do continente. Os 
homens fi xaram-se ao longo 
dos grandes cursos d´água na 
África, Oriente Médio e Ásia. 
Não foi fácil abandonar um 
tipo de vida por outro. Deixar 
de ser caçador e coletor, para 
cuidar de plantações e animais 
domésticos. 

Como em toda época de 
transição, duas sociedades 
divergentes convivem, uma de-
cadente, a outra em ascensão. 
Essas mudanças não se dão 
de uma hora para outra, nem 
mesmo no atual momento de 
transição que vivemos no sécu-
lo 21. Portanto não é possível 
esperar que a nova sociedade 
se imponha e que não haverá 
mais manifestações da antiga. 
Em determinados momentos 
há uma sucessão de visões do 
mundo , ora do passado, ora 
do futuro.

O futuro sempre despertou 
medo. Quer individual, quer 
coletivamente. Ele é sempre 
identifi cado com a incerteza, 
da troca do certo pelo duvido-
so, do seguro pelo  inseguro Um 
risco permanente. Não é fácil 
identifi car como as sociedades 
confl itantes vão se comportar 
no momento de transição. Ora 
uma se impõe sobre a outra. 
Por isso os resultados podem 
surpreender os estudiosos. Os 
exemplos mais recentes são a 
eleição de Trump, a derrota da 
proposta de paz da Colômbia 
e a saída do Reino Unido da 
União Européia. 

São três manifestações da 
parte “antiga “ da sociedade 
que se organiza e derrota os 
partidários do “novo”. Esta 
por sua vez imagina que já 
tem o domínio do processo 
histórico e não precisa mais 
se esforçar para impor os 
novos paradigmas. Por isso 
nos três exemplos boa parte 
das pessoas não se dignaram 
a deixar as suas casas para 
votar. Consideravam que os 
antigos, ou reacionários, ou 
conservadores não teriam a 
menor chance de vencer. E 
venceram.

lguém já disse que muitas 
vezes é preciso dar um passo 
para trás para dar dois para 
frente (seria Lênin?)  No en-
tanto os passos à trás custam 
muito. Derrubam sonhos, 
destroem ideais, conturbam 
a busca pelo progresso e re-
avivam velhos valores,muitos 
deles confl itantes . Entre eles 
o nacionalismo, revanchismo, 
ódio, imperialismo, e as guer-
ras. O Renascimento foi outro 
período de transição. Marcou a 
passagem do feudalismo para 
o capitalismo, do teocentrismo 
para o homocentrismo, da fé 
para a razão, do conhecimento 
sensitivo  para a ciência. 

Foi o período em que entre 
tantas mudanças se concebeu 
que o planeta era redondo, 
que  girava em torno do sol e 
um continente inteiro foi des-
coberto em uma viagem ainda 
no fi nal do século 15. Ainda 
assim o setor conservador 
insistia em manter o trabalho 
servil, a condenar o comércio, 
a acumulação de riquezas e 
perseguir os que insistiam em 
abrir frestas para que a nova 
sociedade surgisse. Levou 
tempo. A Inquisição foi uma 
das barreiras  mais duráveis 
e cruéis que a nova sociedade 
teve que transpor. 

Hoje existem outras barrei-
ras a serem transpostas. 

É escritor e jornalista, apresenta
o Jornal da Record News
e é editor do Blog no R7.
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Heródoto Barbeiro (*)

Duas faces de
um mesmo corpo

“O interesse básico com 
os Estados Unidos 
em fazer parcerias 

não vai mudar, não importa 
quem esteja na Casa Branca”, 
disse. “Estou confi ante de que 
continuaremos a aprofundar 
as relações [comerciais] com o 
novo presidente”, completou a 
embaixadora.

Liliana afi rmou que eleições 
geram incertezas, e que o 
temor brasileiro com relação 
a possíveis mudanças é com-
preensível. “Precisamos buscar 
maneiras de estreitar vínculos 
econômicos e comerciais, o que 
tratá benefícios para os dois 
países e pode ajudar a tirar o 
Brasil da crise”. A embaixa-
dora mostrou-se favorável às 
propostas de redução do Custo 
Brasil para tornar o país mais 
competitivo.

Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayalde.

Embora ainda tenham des-
vantagens na disputa por 
vagas no mercado de trabalho, 
os negros passaram a ter ren-
dimentos mais próximos dos 
não negros no ano passado, 
em comparação com 2014. 
Mas isso ocorreu porque foi 
maior a queda dos ganhos 
dos não negros que passaram 
a receber valores 8% meno-
res do que no ano anterior, 
enquanto os negros tiveram 
um recuo médio de 2,2%. 
Os dados são da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego, feita 
em conjunto pelo Dieese e 
Fundação Seade. 

A pesquisa mostra que, 
por hora, os negros estavam 
recebendo em média R$ 9,39 
ou 67,7% do valor obtido pelos 
não negros (R$ 13,88). O per-
centual era de 63,7% em 2014 
e já chegou a equivaler a 54,6% 
em 2002. Como efeito da crise 
econômica, o corte de vagas 
atingiu mais os negros cuja 
taxa de desemprego subiu de 
12% para 14,9%, enquanto 
a dos não negros passou de 
10,1% para 12% .

Mesmo assim, os negros 

Do total de 40% dos postos ocupados pelos negros, no ano 

passado, 18,4% eram mulheres e 21,6% homens.

Em sua primeira aparição 
em um evento após perder as 
eleições presidenciais norte-
americanas, Hillary Clinton 
confessou, na noite da última 
quarta-feira (16), que não 
tinha mais vontade de sair de 
casa. “Houve vezes, nesta últi-
ma semana, nas quais a única 
coisa que queria fazer era me 
envolver com um bom livro e 
não sair mais de casa. Eu admito 
que, para mim, vir aqui nesta 
noite não foi a coisa mais fácil”, 
disse Hillary aos participantes 
do jantar de gala da Children’s 
Defense Fund, em Nova York. 

Hillary foi ovacionada de pé 
ao entrar no palco para fazer 
seu discurso, que durou cerca 
de 20 minutos, e falou sobre 
o sentimento de frustração 
que muitos norte-americanos 
enfrentam com a vitória de 
Donald Trump. “Sei que muitos 
de vocês estão profundamente 
desiludidos com o resultados 

Hillary Clinton, durante comício na Philadelphia.

México adota medidas 
contra políticas de 
Trump

O Ministério das Relações 
Exteriores do México anunciou 
um plano de 11 ações para evitar 
abusos contra mexicanos que vi-
vem nos Estados Unidos. Apesar 
de faltarem dois meses para o 
magnata republicano assumir a 
Casa Branca, já foram relatados 
diversos casos de racismo e 
xenofobia em cidades norte-
americanas contra cidadãos 
latinos, em um clima nacionalista 
impulsionado por Trump duran-
te sua campanha eleitoral.

A Chancelaria mexicana infor-
mou que, entre as 11 ações, está 
a criação de uma linha emergen-
cial de atendimento, disponível 
24 horas, em 50 consulados nos 
Estados Unidos. “O canal servirá 
para tirar dúvidas sobre medidas 
migratórias e reportar qualquer 
incidente”, disse o Ministério, 
orientando também todos os 
mexicanos a não participarem 
de situações de confl itos, nem 
tomarem ações que possam 
ter consequências penais ou 
adminsitrativas . 

Durante toda sua campanha 
eleitoral, Trump prometeu 
construir um muro na fronteira 
entre o México e os Estados 
Unidos e deportar de dois a três 
milhões de hispânicos e latinos 
que tenham antecedentes cri-
minais (ANSA).

Debaixo da superfície de 
Plutão pode haver um oceano 
congelado. Os indícios foram 
encontrados na Sputnik Plani-
tia, uma enorme bacia no plane-
ta de vários quilômetros de área 
com formato de coração, com 
base em fotografi as tiradas pela 
sonda New Horizons, da Agên-
cia Espacial Norte-americana, 
a Nasa, em 2015. A informação 
é da Agência Ansa.

A notícia foi divulgada em arti-
gos publicados pela revista cien-
tífi ca “Nature” das universidades 
norte-americanas do Arizona e 
da Califórnia. De acordo com a 
publicação, sob a superfície de 
Plutão pode haver um oceano 
feito de gelo e de água em uma 
consistência viscosa.

Segundo as pesquisas e os 

estudos feitos a partir das 
imagens, esse oceano pode ter 
ajudado a modelar e mudar a 
estrutura do pequeno planeta, 
criando tensão na sua crosta e 
algumas rachaduras na superfí-
cie. Além disso, os especialistas 
também disseram que a imen-
sa massa de água congelada 
pode ter sido responsável pela 
reorientação do planeta e que 
poderá ter essa função mais 
uma vez no futuro. 

A Sputnik Planitia também 
teria se deslocado com o tem-
po, como consequência das 
variações no acúmulo de gelo 
na sua bacia. Essas mudanças 
ocorreram também, em parte, 
pelas marés geradas pela lua 
Carante, a mais próxima de 
Plutão (ANSA).

Fotografi a tirada pela sonda New Horizons.
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Comércio com os EUA 
não será prejudicado com 
Trump, diz embaixadora

A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayalde, disse que a eleição de Donald Trump não 
implicará em prejuízo para as relações comerciais entre os dois países. Ela participou ontem (17) de 
seminário na Amcham, na capital paulista

Para a embaixadora, o inter-
câmbio educacional e o turismo 
entre os dois países também 
devem ser mantidos. “Temos 
que incentivar o maior número 
de turistas com mecanismos 
que facilitem as viagens nas 
duas direções”, disse. Outro 
laço que deve se estreitado 
entre os países é na questão 
da segurança, de acordo com 
Liliana. Iniciativas como coo-
peração, troca de informações 
e o combate à lavagem de 
dinheiro são defendidos pela 
embaixadora.

“Vimos os atentados em Pa-
ris. Os terroristas não fazem 
distinção entre a nacionalida-
de das vítimas, com armas de 
destruição em massa. O Brasil 
é um forte e seguro parceiro na 
promoção da paz no mundo”, 
concluiu Liliana (ABr).

O comércio entre os dois 
países, segundo a embaixa-
dora, movimenta 100 bilhões 
de dólares por ano, com pers-
pectiva de crescimento. As 
parcerias comerciais valoriza-
das pelo país norte-americano 

vão desde grandes empresas 
como Embraer a média e 
pequenas empresas. Liliana 
estima que o investimento 
dos Estados Unidos no Brasil 
gire em torno de 112 bilhões 
de dólares.

Estudo aponta queda na diferença 
de renda entre negros e não negros

ampliaram a sua participação 
no mercado de trabalho dos 39 
municípios da Região Metropo-
litana de São Paulo, no ano pas-
sado, atingindo 40% do total de 
ocupados ante 37,9% em 2014. 
Já a parcela de desempregados 
subiu de 42,6% para 46,3%. 
No setor industrial, não houve 
alteração proporcional de ren-
dimentos.Os negros continua-
ram ganhando o equivalente a 
70% dos não negros. Já em dois 
outros setores, houve elevação: 
no comércio (de 70,2% para 
76,9% ) e, na construção (de 
76,7% para 79,9%).

A taxa dos que conseguiram 

empregos formalizados atingiu 
63,4% acima do índice dos não 
negros (62,3%). A desvanta-
gem, no entanto, continua em 
postos do setor público, onde 
os negros têm uma participa-
ção de 6,6% e os não negros 
de 9,0%. Também existem 
diferenças nas ocupações de 
vagas em que os rendimentos 
costumam ser menores. Neste 
postos, os negros estão mais 
presentes (8,7%) ante 4,7% 
dos não negros. Do total de 
40% dos postos ocupados 
pelos negros, no ano passado, 
18,4% eram mulheres e 21,6% 
homens (ABr).

Hillary diz que só 
queria fi car em casa

Plutão pode ter um 
oceano congelado
sob sua superfície

das eleições. Eu sei disso, sei 
mais do que posso expressar. 
Sei que isso não é fácil e sei 
que na última semana muitos 
de vocês se questionaram se os 
Estados Unidos são o país que 
achávamos que fosse”.

No entanto, apesar de não 
mostrar a energia que apresen-
tava na campanha eleitoral, a 
democrata pediu que ninguém 
desista do país. “As divisões co-
locadas de maneira nua nestas 
eleições são profundas, mas por 
favor me escutem quando digo 
que os Estados Unidos valem a 
pena. Os nossos fi lhos valem a 
pena. Acreditem em nosso país, 
lutem pelos nossos valores e 
não se rendam jamais. Jamais”, 
fi nalizou. Apesar de ter obtido 
mais de 1 milhão de votos do 
que Trump, a ex-secretária de 
Estado perdeu a disputa porque 
o magnata conquistou mais 
delegados no chamado Colégio 
Eleitoral (ANSA).

O longa-metragem italiano “Lo 
Chiamavano Jeeg Robot” (“Meu 
Nome é Jeeg Robot”), dirigido 
e produzido pelo ator Gabriele 
Mainetti, estreará na televisão 
brasileira, com exibição no canal 
“MaxPrime”, no próximo domingo 
(20), às 22h. Estrelado por Claudio 
Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia 
Pastorelli, o fi lme conta a história de 
Jeeg Robot, um super-herói extre-
mamente forte, ágil e capaz de se 
regenerar de qualquer ferimento.

O personagem, que segue o 
padrão dos “Vingadores” ou da 
“Liga da Justiça”, nasceu em 

Roma e luta contra uma gangue 
de mafi osos nas ruas da cidade. 
Jeeg Robot era um ladrão que 
adquiriu suas habilidades ao 
ser contaminado com poluentes 
radioativos. Mainetti, de 40 anos, 
criou o herói inspirado em uma 
série de animes e mangás cha-
mada “Kôtetsu Jigu”, exibida na 
televisão italiana em 1975. “Meu 
Nome é Jeeg Robot” passou pela 
primeira vez no Brasil durante a 8 
½ Festa do Cinema Italiano, que 
aconteceu em agosto. Na Itália, 
já foi visto nos cinemas por 800 
mil espectadores (ANSA).

Super-herói italiano estreia na 
TV brasileira
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Como perder seu cliente 
ou seu dinheiro de volta

A relação cliente-

empresa tem muito mais 

de comunicação e oferta 

de experiência do que 

propriamente vendas

Principalmente no aten-
dimento ao cliente, mo-
mento em que é mais 

importante se preocupar com 
a qualidade de toda a jornada 
que o cliente vai viver junto 
com a sua marca do que com 
estratégias isoladas. Uma 
pesquisa da Harvard Busi-
ness Review (Welcome to 
the Experience Economy) de 
1998 mostrava que 82,5% das 
empresas concordavam que a 
experiência do consumidor é 
um diferencial competitivo. 

Mas, quase 20 anos depois, as 
marcas ainda dão os primeiros 
passos para transformar isso 
em realidade. Você percebe 
em que ponto está oferecendo 
experiência? O CX, ou Cus-
tomer Experience, signifi ca 
entender que o consumidor 
vive uma experiência desde 
o primeiro contato, passando 
pela compra, pelo pós-venda e 
fi nalmente a recompra ou up-
sell. Essa atenção aos detalhes 
determina o ponto-chave de 
suas relações, é o que evita a 
perda do cliente no “meio do 
caminho”. Empresas de suces-
so recente, como NuBank, Ne-
tfl ix e Uber, já sabem disso.

O Uber, por exemplo, precisa 
engajar o motorista, mas conta 
com o passageiro para isso. 
Antes de escolher a próxima 
viagem é necessário que o 
usuário avalie sua última expe-
riência. Isso vai determinar a 
próxima corrida do motorista, 
que se não mantiver uma boa 
média de nota será o último da 
lista no próximo chamado da 
região. A metodologia simples 
traciona o frontline da marca, o 
motorista, e o engaja em ofere-
cer a melhor jornada possível 

ao cliente. 
Mas o Customer Experience 

não se restringe só a empresas 
da nova economia. A Disney 
constantemente investe em 
inovação para garantir o que 
no fi m é o seu verdadeiro pro-
duto: uma experiência mágica. 
Não estar ligado à jornada do 
cliente é receber o seu contato 
em vários canais diferentes e 
não atendê-lo de forma coe-
rente. Isso porque hoje em dia 
a maioria das empresas está 
estruturada em oferecer estra-
tégias verticais isoladas. Áreas 
como Produtos, Comunicação 
e Marketing, Online, PDV e 
Pós-vendas, fazem medição 
de resultados e defi nição de 
metas individuais de seus 
departamentos, que mesmo 
que contem com boas notas 
de avaliação, não conversam a 
mesma língua e podem render 
uma experiência completa 
muito ruim. 

A jornada com o cliente deve 
seguir um fl uxo horizontal: 
onde a aquisição do produto, 
o atendimento, o suporte e a 
renovação e o upsell passem 
por todas as verticais, seguindo 
o conceito de client-centric, a 
forma real e natural que pesso-
as e marcas interagem. Afi nal, 
uma única experiência ruim 
pode destruir todo o trabalho 
de relacionamento - 25% das 
pessoas não voltam após uma 
vivência negativa.

Somos empresas, mas tam-
bém somos clientes. Emoção, 
tecnologia e inteligência em 
sinergia geram resultado. En-
tenda sua empresa, emocione 
seu consumidor e transforme 
sua marca em uma experiência 
marcante. Você está pronto 
para ser a empresa que você 
quer?

(*) - É CMO e CSO da Mutant, em-
presa brasileira especializada em 

soluções de comunicação entre mar-
cas e clientes com foco na jornada.

Rouman Ziemkiewicz (*)

A - Destaques em Inovação
Durante os dias 2 e 3 de dezembro, o Armazém Utopia na Zona Portuária 
do Rio de Janeiro, vai receber um grupo de visionários, disruptivos e 
intensamente criativos. O Wired Festival chega ao Brasil, evento que 
reunirá uma série de profi ssionais de todo o mundo que se destacam 
por criatividade e vanguardismo. O evento traz dois dias de conteúdo 
e experiências nos campos da ciência e tecnologia, economia, política, 
entretenimento e cultura, design e estilo de vida. O evento vai contar 
com espaço para palestras, sala multiuso para workshops, além de 
experiências gratuitas e abertas ao público de técnicas e produtos ino-
vadores, durante os dois dias de evento. Os interessados em promover 
workshops na sala multiuso terão o espaço disponível gratuitamente, 
mediante agendamento prévio e limitação de 50 vagas por atividade. 
Veja programação completa no site: (www.wiredfestival.com.br).

B - O Primeiro Cookie
O Natal no Mr. Cheney - rede de cookie stores - vai resgatar a tradição que 
muitos países têm de comemorar a data e presentear com doces decora-
dos e feitos com ingredientes especiais. Este ano a grande novidade da 
marca é o primeiro cookie do Brasil inspirado no “chocotone”. Elaborado 
para agradar o mais exigente paladar, o “Cookietone” é uma sobremesa 
sofi sticada que poderá ser desde um presente de Natal, amigo secreto ou 
um lindo enfeite para as mesas das festas de fi nal de ano. Além do grande 
lançamento, os apaixonados por cookies também poderão encontrar 
nas 59 unidades espalhadas por diversas localidades brasileiras, mais 3 
sabores de cookies natalinos de dar água na boca, além de outras delícias 
americanas. Outras informações: (www.mrcheney.com.br).

C - Mulheres em Destaque 
Nos próximos dias 22 e 23, acontece a 6ª edição do Fórum Mulheres em 
Destaque, na Fecomércio. Os principais executivos do mercado estarão 
reunidos com líderes de grandes empresas e organizações para debater a 
importância das mulheres nas posições de liderança e discutir a diversidade 
na liderança como vantagem competitiva para o crescimento dos negócios. 
Um dos destaques será o painel exclusivo “He for She”, que contará com a 
presença de Fernando Alves, presidente da PwC Brasil; Guilherme Riben-
boim, presidente do Twitter; e Rodrigo Santos, presidente da Monsanto. 
Veja a programação completa em: (http://forummulheresemdestaque.
com.br/Content/img/Programa-FMD-Completo_2016.pdf).

D - Despacho de Bagagens
As etiquetas de identifi cação de bagagem com tecnologia de radiofrequência 
(RFID) agora estão disponíveis todos os voos da Delta e os clientes estão 
colhendo os benefícios. Eles passam a receber notifi cações, em tempo 
real, de localização da bagagem em pontos críticos ao longo da viagem. 
Uma breve mensagem permitirá que um cliente saiba quando sua mala é 
colocada dentro de uma aeronave, que carrossel chegará para a retirada e 
muito mais. A Delta é a única companhia aérea a ter implementado a solução 
RFID de rastreamento de malas em escala global para melhorar ainda mais 
a alta confi abilidade no controle de bagagens (www.delta.com).

E - Massa sem Glúten
Dídio Pizza, rede paulistana de pizzarias delivery, lança a Linha Healthy e 
entra no mercado de produtos sem glúten prometendo qualidade e sabor 

para quem não dispensa uma boa pizza. A Linha Healthy estreia com a 
Brócolis Glúten Free que vem para atender pessoas que buscam uma vida 
mais saudável e o público fi tness. A redonda é preparada em massa sem 
glúten, produzida com farinha de arroz, sal, açúcar, batata doce, ovos, 
polvilho doce e goma xantana. Já o recheio vem com fi nas fatias de frango 
defumado Sadia brócolis temperado, sob uma camada de cream cheese 
para dar aquele toque especial. Saiba mais em (www.didio.com.br).

F - Um Cognac Real 
Criado em 1874 pela Maison Rémy Martin, o cognac Louis XIII pode 
ser defi nido como “uma experiência única e esplendorosa”. Ele tem 
sua origem na região da Grande Champagne, a mais privilegiada das 
seis regiões de cultivo de uvas da cidade de Cognac, na França, e seu 
amadurecimento é feito em barris centenários, chamados tierçons. 
Seu legado foi passado por quatro gerações de cellar masters, que 
mantiveram o sofi sticado sabor e a referência soberana do melhor e 
mais prestigiado cognac do mundo. 

G - Oportunidades do Agronegócio
Grandes nomes do agronegócio no Brasil e no exterior debatendo as 
tendências do setor. Essa será a tônica do Summit Agronegócio Brasil 
2016, que o Estadão promove nesta segunda-feira (21), no Sheraton WTC 
Convention Center. O evento discutirá o cenário atual e caminhos para 
um dos setores mais importantes da economia brasileira e contará com 
Bluford Putnam, economista-chefe da Bolsa de Chicago, como keynote 
speaker na abertura dos trabalhos. Como o tema ‘Quem Planta Ideias 
Colhe Oportunidades’, o Summit contará com importantes players do 
setor em âmbito nacional e mundial, líderes de opinião dentro do setor, 
executivos de empresas da cadeia, especialistas, acadêmicos, grandes 
produtores rurais e autoridades governamentais, entre outras. Mais 
informações no site (www.summitagronegocio.com.br). 

H - Programa de Estágio
A Lojas Americanas está com vagas abertas para o Programa de Estágio nas 
cidades de Limeira, Jundiaí, São José do Rio Preto, Botucatu, Campinas, 
Ribeirão Preto e Campinas. Podem se candidatar estudantes dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção e 
Marketing, com previsão de formatura para julho de 2017. Com 30 horas 
semanais, o programa visa o desenvolvimento acelerado de jovens com perfi l 
empreendedor, que terão a oportunidade de liderar uma unidade de negócio. 
Os selecionados receberão salário e benefícios compatíveis com o mercado. 
As inscrições podem ser feitas no endereço (estagio.lasa.com.br).

I - Ultrapassando Limites 
Na próxima segunda-feira (21), o Centro Comercial Alphaville recebe a 
palestra: ‘Ultrapasse os limites que travam sua vida hoje’. O evento gratuito 
acontece a partir das 19h00 no Auditório Alphaville - Calçada Flor de Lotus, 
78. O evento propõe a descoberta de como vencer os maiores medos, alcan-
çar metas mais importantes e como acelerar os resultados que você deseja. 
Será conduzido por Rodrigo Cardoso, especialista em alta performance, 
atitude e comportamento humano que trabalha com técnicas, estratégias 
e ferramentas que ele mesmo desenvolveu ao longo de sua trajetória. Para 
participar, interessados devem se inscrever a partir do site: (www.ultrapas-
sandolimites.com.br). O evento gratuito com vagas limitadas.

J - Segmento de Combustíveis
Os governadores do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Paraná, 
Beto Richa, confi rmaram presença no Fórum Nacional de Direito do 
Consumidor do Mercado de Combustíveis, que acontece nesta segunda-
feira (21), das 8h00 às 12h00, no Renaissance São Paulo Hotel. O evento 
discutirá os problemas que afetam o consumidor de combustíveis em todo 
o território nacional. Dentre os principais problemas enfrentados pelo 
setor estão as chamadas devedoras contumazes, que são as empresas 
que fazem do não pagamento de tributos a base do seu negócio. Elas 
utilizam essa vantagem ilícita para praticar preços impossíveis para os 
concorrentes honestos e, assim, conquistar clientes rapidamente.

K - Direito Tributário
Entre os próximos dias 24 e 25, na PUC em Porto Alegre, acontece o XX 
Simpósio de Direito Tributário do IET. O painel “Tributação, Política e 
Economia”, com a presença de empresários, economistas e jornalistas, 
acontece no segundo dia do evento. Entre os advogados tributaristas 
presentes no painel está o professor e sócio fundador do escritório 
Marins Bertoldi Advogados Associados, James Marins. Por duas horas, 
os profi ssionais vão discutir as distorções do sistema tributário, a com-
petitividade e segurança empresarial e as possíveis reformas tributárias. 
A conferência de encerramento será realizada pelo Ministro do STJ, Joel 
Ilan Paciornik. As inscrições estão abertas para o público no site do IET 
(http://www.iet.org.br/web/inscricao.php?id=23).

L - Evento de Mobile 
No próximo dia 22, a partir das 9h00, no Instituto Tomie Ohtake, acon-
tece o Mobilidade 2016, evento organizado pelo IAB Brasil - Interactive 
Advertising Bureau - entidade que reúne mais de 240 associados entre 
anunciantes, veículos, agências e empresas de tecnologia. Entre os 
palestrantes confi rmados, estão executivos internacionais como Zac 
Pinkham, VP International Mobile da AOL, UK; e Emi Gal, CEO da Teads 
Studio, USA. Grandes temas como criatividade, monetização, análises de 
resultados e pílulas de tendências serão abordados. Os participantes terão 
a oportunidade também de conhecer e entender como o mercado chinês  
atua em torno do tema de plataformas móveis, com o convidado especial 
do IAB China. Mais detalhes e inscrições em: (goo.gl/DU0Y0U). 

M - Portal Alumni USP
A Universidade de São Paulo (USP) criou o Portal Alumni USP com 
o objetivo de reunir antigos alunos de graduação e pós-graduação de 
diferentes gerações da universidade em um ambiente que motive a troca 
de informações e experiências nas mais diversas áreas do conhecimento. 
A plataforma foi desenvolvida a partir da parceria da Superintendência 
de Tecnologia da Informação da USP com uma startup criada por dois 
alunos da pós-graduação da Poli. Essa rede busca aproximar a universi-
dade do mundo corporativo, possibilitando a implementação de ações e 
reações que ofereçam suporte, orientação e oportunidades aos jovens em 
formação, em ascensão profi ssional e àqueles que buscam crescimento, 
renovação e interação. Saiba mais em (www.alumni.usp.br).

N - Perícia Médica
O Juizado Especial Federal de São Paulo promove, de 28 de novembro 
a 1° de dezembro, o II Curso de atualização em Perícia Médica. Será 
realizado, das 18h45 às 21h00, na Av. Paulista, 1.345, 11° andar. Serão 
tratados os temas: Aspectos Práticos do Laudo Pericial nas Ações Pre-
videnciárias e Cíveis; Particularidades da Perícia Psiquiátrica nas Ações 
Previdenciárias e Cíveis; Particularidades da Perícia Ortopédica nas Ações 
Previdenciárias e Cíveis; e Particularidades da Perícia Neurológica nas 
Ações Previdenciárias e Cíveis. O curso é coordenado pelo desembarga-
dor federal Sérgio Nascimento, pela juíza federal Katia Herminia Martins 
Lazarano Roncada e pela juíza federal Luciane Aparecida Fernandes 
Ramos. Mais informações em: (http://www.trf3.jus.br/semag/).

A - Destaques em Inovação
Durante os dias 2 e 3 de dezembro, o Armazém Utopia na Zona Portuária 

para quem não dispensa uma boa pizza. A Linha Healthy estreia com a
Brócolis Glúten Free que vem para atender pessoas que buscam uma vida
mais saudável e o público fitness A redonda é preparada em massa sem

Depois de dois meses se-
guidos de queda, a atividade 
econômica registrou cresci-
mento em setembro de 0,15%, 
na comparação com agosto. 
É o que mostra o Índice de 
Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado para 
o período), divulgado ontem 
(17). Em agosto, o índice caiu 
1,01% e, em julho, 0,18%.

Nos três meses, houve que-
da de 0,78%, na comparação 
com o segundo trimestre deste 
ano. Em relação ao terceiro 
trimestre de 2015, a retração 
chegou a 3,84%, segundo os 
dados sem ajustes, já que a 
comparação é feita entre pe-
ríodos iguais. No ano, o IBC-Br 
registra queda de 4,83% e, em 
12 meses encerrados em se-
tembro, retração de 5,23%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 

Em agosto, o índice caiu 1,01% e, em julho, 0,18%.

O PIB per capita, no en-
tanto, fechou em R$ 
28.498, neste caso uma 

queda de 0,4% em relação a 
2013. Foi a terceira queda do 
indicador desde o ano 2000, 
com os recuos mais recentes 
ocorrendo em 2003 (-0,2%) e 
2009 (-1,2%).

Esses e outros resultados 
fazem parte do Sistema de 
Contas Nacionais 2010-2014, 
que o IBGE divulgou com a 
incorporação de novos dados 
do próprio IBGE e de fontes 
externas, além de atualizações 
metodológicas, revisando os 
resultados já divulgados pelas 
Contas Nacionais Trimestrais, o 
que torna os resultados, segun-
do o instituto, “mais amplos e 
detalhados”.

Os novos números indicam 
que a Agropecuária fechou 

IBGE constatou que indústria automobilística teve queda de 

19,6% em 2014.
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Revisado, crescimento do PIB de 
2014 passou de 0,1% para 0,5% 

Dados do Sistema de Contas Nacionais 2010-2014,  divulgados ontem (17) pelo IBGE, com a revisão 
do PIB, indicam que o PIB de 2014 chegou a R$ 5,779 trilhões e que o seu crescimento em relação a 
2013, com a revisão, passou de 0,1% para 0,5%

ponto percentuais do cresci-
mento do valor adicionado, 
enquanto a indústria teve con-
tribuição negativa de 0,4 ponto 
percentual.

A retração do PIB industrial 
abrange quase todos os ramos, 
com as únicas exceções ocor-
rendo nos setores de extração 
de petróleo, que chegou a 
crescer 10,9%; extração de 
minério de ferro (6,8%) in-
dústria farmoquímica (7,4%) 
e as indústrias de açúcar 
(3,5%) e álcool (5,2%). Já 
as principais contribuições 
negativas vieram da indústria 
automobilística, cuja queda 
em 2014 chegou a 19,6%, e de 
autopeças (-16,1%), além da 
construção (-2,1%), mostran-
do variação menos intensa, 
mas tem peso signifi cativo na 
economia (ABr).

2014 com crescimento de 2,8% 
e os Serviços de 1%, enquanto 
a indústria naquele ano regis-
trou queda de 1,5%. Pela ótica 
da produção, que mostra as 

contribuições para o PIB do 
valor gerado pelas atividades 
econômicas, a agropecuária e 
os serviços foram responsáveis, 
respectivamente, por 0,1 e 0,7 

Atividade econômica
cresceu 0,15% em setembro

econômica brasileira e ajuda o 
Banco Central a tomar suas deci-
sões sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 

indústria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do volume 
de impostos. Mas o indicador 
ofi cial sobre o desempenho da 
economia é o PIB, calculado 
pelo IBGE (ABr).

Exportação de vinho 
para Rússia e Chile

Fechando o ano com chave de 
ouro, o Grupo Famiglia Valduga 
comemora o crescimento de 40% 
das exportações, além de começar a 
comercializar seus produtos para o 
Chile e Rússia. Os primeiros rótulos 
enviados ao Chile serão os espu-
mantes ícones, como o Brut 130, 
e a joia do espumante brasileiro, o 
Maria Valduga, além dos clássicos, 
como o Arte Tradicional Demi Sec, 
o Brut RSV e o Gran Nature.  

O país andino também abre as 
portas para receber os cinco tipos 
de cerveja elaboradas pela Cerve-
jaria Leopoldina, sendo o primeiro 
destino internacional das cervejas 
artesanais do Grupo. Já a Rússia terá 
acesso inicialmente aos principais 
rótulos de vinhos e espumantes da 
Casa Valduga. Serão exportados 
os rótulos: Origem Chardonnay, 
Origem Cabernet Sauvignon, Iden-
tidade Marselan, Raízes Cabernet 
Franc, Identidade Gran Corte, o 
Brut RSV, além de destaques, como 
o espumante Maria Valduga e o tinto 
Villa Lobos Cabernet Sauvignon.

A diretora comercial do Grupo 
Famiglia Valduga, Juciane Casa-
grande, comemorou a conquista. 
“Estamos ansiosos para embarcar 
nossos produtos para os consumi-
dores chilenos e russos”.
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A indústria tem 

enfrentado enormes 

adversidades desde 2014

Na verdade, há mais 
de duas décadas, a 
valorização cambial 

retira capacidade competitiva 
da indústria nacional, o que 
difi culta a concorrência de 
nossas empresas com similares 
estrangeiras no mercado inter-
no e externo. Os resultados 
são visíveis, com fechamento 
de empresas ou venda para 
capital internacional, extin-
ção de milhares de postos de 
trabalho, perda da capacidade 
de inovação, de difusão tec-
nológica e de espraiamento 
da produtividade para toda a 
economia.

Talvez o país esteja chegando 
ao fundo do poço, para o qual 
despenca a indústria brasileira 
desde 2014, junto com toda a 
economia, em uma das mais 
graves recessões da nossa 
história. Segundo o Caged, 
do Ministério do Trabalho, no 
acumulado dos últimos 12 me-
ses, o país terminou junho com 
1.765.024 postos de trabalho 
formais a menos. A atividade 
industrial despencou -3,0%, 
em 2014, e -8,2%, em 2015, 
de acordo com o IBGE.

Contudo, se o fundo do poço 
tiver sido atingido, talvez os 
dados sobre o nível da ativi-
dade industrial no primeiro 
semestre deste ano, divulga-
dos recentemente pelo IBGE, 
estejam a mostrar sinais bem 
singelos de recuperação, com 
a indicação de mudanças no 
comportamento da atividade 
da indústria. Os subsetores 
de bens intermediários e de 
bens de consumo semi e não-
duráveis, que reúnem boa 
parte da produção brasileira, 
pararam de cair nos últimos 
meses. 

Há acenos de melhora, como 
no caso de bens de capital, 
para a qual se observam taxas 
mensais positivas. Os indica-
dores de variações mensais 
positivas em cinco meses do 
semestre apontam mudança 
da perversa trajetória do setor, 
com crescimento de 1,3%, na 
comparação com dezembro de 
2015. Se chegamos ao fundo do 
poço e conseguimos respirar, 
é hora de analisar a comple-
xidade da situação, entender 
o que é e como é o fundo do 
poço (conjuntura), de que 

maneira se pode dele sair para 
a superfície (estratégia de 
desenvolvimento industrial de 
médio prazo) visando reocupar 
o papel decisivo da indústria no 
desenvolvimento econômico 
em todo o território (estratégia 
de desenvolvimento sistêmico 
de longo prazo).

A aposta deve ser a de que 
o Brasil tem plenas condições 
para superar mais essa crise e 
pode fazê-lo a partir da estru-
turação de um grande projeto 
de desenvolvimento. Para isso, 
é preciso ter claro o que orien-
tará a estratégia de mobilização 
das forças produtivas. Vale 
lembrar que, no Compromisso 
pelo Desenvolvimento, acordo 
fi rmado a partir do diálogo so-
cial entre trabalhadores e em-
presários, o sentido é: retomar 
o crescimento, sustentando-o 
no longo prazo, com base no 
desenvolvimento produtivo, 
com agregação de valor e in-
cremento da produtividade, 
fortalecimento do mercado 
interno e participação no 
mercado externo, geração de 
empregos e crescimento dos 
salários. 

A produção econômica deve 
se transformar em desenvol-
vimento social, pela capaci-
dade política de distribuir 
os resultados em termos de 
bem-estar social, qualidade de 
vida e equilíbrio ambiental. A 
indústria tem papel decisivo 
no desenvolvimento produtivo 
pela capacidade de difusão 
tecnológica e agregação de 
valor para todas as cadeias 
produtivas - produção agro-
pecuária, setor de serviços e 
comércio.

No momento, a atenção deve 
ser para a taxa de câmbio, fator 
decisivo para a recuperação e 
sustentação da atividade in-
dustrial e de desenvolvimento. 
Sustentar uma posição cam-
bial que permita às empresas 
competitivas participarem do 
mercado interno e externo é 
decisivo. Muitíssima atenção, 
mais uma vez, para a valori-
zação cambial em curso, que 
poderá continuar a cavar um 
novo fundo do poço ao qual 
nossa indústria pode ser lança-
da. É preciso, energicamente, 
impedir que isso ocorra. Mo-
tivo sufi ciente para recuperar 
Compromissos .

(*) - É diretor técnico do DIEESE, e 
membro do CDES – Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social 
e do Grupo Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

A indústria no 
Brasil em 2016

A imprensa estadunidense 
deu ontem (17) amplo desta-
que à prisão do ex-governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, como parte de uma 
investigação sobre suborno 
e desfalque em projetos de 
construção no Brasil. Entre 
os pontos ressaltados sobre 
o ex-governador, os jornais 
americanos lembram que 
ele ajudou a levar os Jogos 
Olímpicos para o Rio.

O The New York Times 
(NYT) noticiou que Cabral 
foi preso no âmbito de um in-
quérito destinado a investigar 
o desvio de US$ 64 milhões 
(R$ 224 milhões) em obras 
públicas. O jornal observa que 
ele foi governador do estado 
do Rio de 2007 a 2014, quando 
renunciou em meio a suspei-
tas de corrupção e crescentes 
manifestações de rua.

A prisão de Cabral, segundo 
o NYT, reflete o avanço das 
investigações sobre setores 
da classe política brasileira 
que ficaram à margem das 
principais denúncias e casos 
recentes de corrupção. Outro 
importante jornal americano, 
o The Wall Street Journal 
(WSJ), informou que Sérgio 
Cabral é suspeito de liderar 
um plano para inflar contratos 
em troca de contratos públi-
cos de construção, incluindo a 
renovação de um contrato de 
mais de R$ 1 bilhão  (US$ 294 

Senado defi ne 
calendário de votações 
e inclui reforma política

O presidente do Senado, 
Renan Calheiro (PMDB-AL), 
apresentou um calendário para 
as votações do Senado até o 
fi m deste ano. O cronograma 
prevê a votação do projeto 
sobre repatriação na próxima 
terça-feira (22), assim como 
o segundo turno da PEC da 
Reforma Política – que acaba 
com coligações partidárias e 
institui cláusulas de barreira  
já nas próximas eleições -, 
além de uma sessão de debates 
temáticos sobre a proposta do 
Teto de Gastos.

O calendário defi nido prevê 
também que, até o dia 15 de de-
zembro, serão analisados o pro-
jeto sobre abuso de autoridade, 
outra PEC da Reforma Política 
que acaba com a reeleição, o 
projeto que trata da securiti-
zação da dívida dos estados, a 
reforma da lei de licitações e o 
projeto que regulamenta jogos 
de azar, entre outros.

No entanto,  o cronograma 
já não foi cumprido na quarta-
feira (16), quando estava pre-
vista a votação de um projeto 
que amplia a abrangência do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), 
por falta de quórum. A sessão do 
Congresso marcada para votar 
os destaques à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias também não 
ocorreu por causa da invasão 
do plenário da Câmara. 

Deputado Onyx Lorenzoni, relator do projeto das medidas 

contra a corrupção.
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Garantiu que não foi sua 
a decisão de retirar a 
Medida 18 – que permi-

tia que juízes e procuradores 
respondessem por crime de 
responsabilidade em situações 
como abuso de poder ou falta 
de decoro – e afi rmou que não 
há qualquer proposta sendo 
discutida para que o tema volte 
a fazer parte do parecer.

“Como a proposta estava 
muito aberta e poderia dar 
curso a manobras de parte do 
Congresso, de calar e confron-
tar magistrados e procuradores, 
aceitamos a argumentação e 
retiramos”. Segundo o relator, 
neste momento não existe texto 
negociado. “Até este momento, 
a relatoria não tem texto que 
permita trabalhar com ele. Hoje 
são as 17 medidas”, disse.

Foi um apelo de outros 
integrantes que suscitou a 

Um acordo de cooperação 
técnica assinado ontem (17) 
pelos Ministérios da Defesa 
e das Cidades com a Caixa, 
permitirá que integrantes das 
Forças Armadas tenham acesso 
a uma política específi ca de 
financiamento habitacional. 
Inicialmente, 75 mil militares 
devem ser atendidos pelo pro-
grama. A expectativa é que o 
programa entre em vigor em 
2017. A duração do acordo é 
de cinco anos, podendo ser 
renovado por mais cinco, de-
pendendo da demanda.

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, afi rmou que, 
se necessário, podem ocorrer 
mudanças no Programa Minha 
Casa, Minha Vida para atender a 
demanda dos militares. Ele não 
soube dizer se haverá alocação 
diferenciada de recursos, nem 
quantas unidades habitacionais 
serão disponibilizadas.

“Estamos trabalhando com 
os mesmos recursos do Minha 
Casa, Minha Vida. É bom lem-
brar que a família do militar, 
hoje, tem direito a acessar o 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann, na cerimõnia que criou 

programa habitacional exclusivo para militares.
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A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apro-
vou proposta que regulamenta o exercício da profi ssão 
de tripulante de aeronave ou aeronauta – o que inclui 
pilotos, copilotos, comissários e mecânicos de voo. 

Relator na comissão, o deputado Elmar Nascimento 
(DEM-BA) fez modifi cações, mas recomendou a apro-
vação do substitutivo. Como foi aprovada em caráter 
conclusivo, a matéria retornará para nova análise dos 
senadores. O texto aprovado preservou a previsão do 
projeto inicial para que as empresas de aviação regular e 
de serviços de transportes exclusivos de cargas planejem 
as escalas de voos dos tripulantes com base em Programa 

de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana, com 
conceitos recomendados pela Organização de Aviação 
Civil Internacional. Pelo substitutivo, o sindicato da cate-
goria deverá acompanhar a implantação e a atualização 
desse sistema de risco de fadiga. 

Para que o sistema permita fazer mais de 12 horas 
de jornada de trabalho em tripulações simples, será ne-
cessário acordo em convenção coletiva. O presidente da 
Frente Parlamentar dos Aeronautas, deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), avaliou que, com as novas regras, a 
segurança de voo deve melhorar, uma vez que a fadiga 
dos tripulantes deve ser evitada (Ag.Câmara).

O ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, participou ontem 
(17) de uma audiência na 
Comissão Mista de Orçamen-
to do Senado, onde voltou a 
defender a PEC do Teto de 
Gastos, garantindo que saúde 
e educação não vão perder 
recursos. “A PEC estabelece 
é um piso de 15% da receita 
corrente líquida para saúde, 
não tem teto. Quem vai es-
tabelecer um teto serão os 
senhores aqui no Congresso, 
e saúde e educação sempre 
receberam acima dos pisos 
determinados”, afi rmou.

O ministro disse que a PEC 
é necessária em consequência 
da crise econômica, mas, para 
ele, nada impediria o Congres-
so de realizar, no futuro, uma 
nova mudança no regime fi scal 
do país, em caso de retomada 
do crescimento. Para o próxi-
mo ano, Barros reforçou que 
os gastos previstos no projeto 
de Lei Orçamentária chegará a 
R$ 115 bilhões, o que signifi ca 
que o setor terá R$ 1,7 bilhão 
a mais que o mínimo previsto 
atualmente na Constituição.

Entre os méritos de sua 
gestão, ele citou o descontin-
genciamento, fruto de acordo 
com a equipe econômica, de 

Votação das medidas 
anticorrupção fi ca para terça-feira
O relator do projeto das medidas contra a corrupção, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), anunciou que a 
votação fi caria para a próxima terça-feira (22)

um tom agressivo.  
Diferentemente do relator, 

o presidente do colegiado 
afi rmou que, ainda que não 
seja formal, há uma proposta 
esboçada que trataria desse 
tipo de responsabilização de 
forma mais pontual, tipifi cando 
os crimes de responsabilidade 
e as consequências para essas 
duas categorias. Sobre uma 
possível anistia de crimes de 
caixa dois praticados antes da 
aprovação da lei anticorrupção, 
Passarinho assegurou que 
não há possibilidade de essa 
previsão ser incluída no texto 
da comissão especial. Desde 
que decidiu incluir a crimina-
lização dessa prática no texto, 
o relator têm reiterado que a 
proposta já estava no original 
apresentado pelo Ministério 
Público e apoiado por milhões 
de brasileiros (ABr). 

possibilidade de crimes de 
responsabilidade para essas 
categorias serem novamente 
incluídos na proposta, de 
acordo com o presidente da 
comissão especial criada em 

junho deste ano. O deputado 
Joaquim Passarinho (PSD-PA) 
afi rmou que “a grande maioria 
dos deputados solicitou ao 
relator que incluísse o texto 
novamente”, mas que não tenha 

‘Teto de gastos não será problema 
para saúde e educação’

R$ 6,3 bilhões em 2016, que 
possibilitou o pagamento em dia 
de compromissos com estados 
e municípios no fi nanciamento 
do SUS. Barros afi rmou ter as-
sumido o Ministério da Saúde 
com a determinação de maxi-
mizar investimentos por meio 
da efi ciência e que a economia 
verifi cada, desde que tomou 
posse, teria chegado a R$ 1,059 
bilhão, o que, no seu entender, 
contribuiu para que mais de R$ 
1 bilhão fosse reinvestido em 
saúde pública. 

A respeito desse “reinvesti-
mento”, o ministro citou a habi-

litação de 99 UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento), que 
estavam funcionando sem fi -
nanciamento federal, e passou 
a receber, segundo relatou, R$ 
182 milhões. “1.401 serviços 
de saúde em 216 entidades 
filantrópicas, santas casas 
e hospitais que não tinham 
o cofi nanciamento federal, 
agora passam a receber R$ 
372 milhões por ano. Estamos 
também investindo R$ 227 
milhões na produção da vacina 
meningocócica com recursos 
economizados”, declarou (Ag.
Senado).

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.
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Lançado programa de fi nanciamento 
habitacional para militares

programa como existe, e já exis-
tem programas que, do ponto 
de vista do acesso de renda, são 
compatíveis para o atendimen-
to”, afi rmou Araújo.

Os beneficiados serão os 
militares com menor renda, 
soldados, cabos e sargentos, 
que hoje correspondem a 
60% do total de membros das 
Forças Armadas. Jungmann 
destacou a rotina peculiar 

das famílias de militares e 
ressaltou que eles precisam 
de atenção diferenciada do 
Estado. “Eles são brasileiros 
que trabalham muito duro, em 
condições muito especiais, 
deslocados a qualquer hora, 
sem hora extra, muitas vezes 
correndo risco. De certa for-
ma, é um retorno que é dado 
pelo país”, disse. Jungmann 
(ABr).

Jornais de todo o mundo repercutem 
a prisão de Sérgio Cabral

milhões) do estádio do Mara-
canã, antes da Copa do Mundo 
de 2014. Segundo o WSJ, a 
polícia brasileira informa que, 
ao todo, R$ 220 milhões foram 
desviados de obras públicas 
pelo esquema.

Jornais de todo o mundo 
também repercutiram a no-
tícia. O indiano The Indian 
Express publicou que o ex-
governador do Rio foi preso 
como parte de uma investi-
gação de corrupção ligada a 
projetos da Copa do Mundo. 

O site da BBC, de Londres, 
diz que a prisão de Cabral faz 
parte uma investigação que 
começou com a denúncia de 
dois diretores de empresas 
de construção de que o ex-
governador recebeu propi-
nas em troca de contratos 
lucrativos. O britânico The 
Guardian informa que a prisão 
ocorreu depois que procu-
radores federais acusaram 
o ex-governador de liderar 
uma organização criminosa 
(ABr). 

Aprovada regulamentação para ofício de aeronauta



No fi nal do século XX, 

quando as editoras 

lançaram os livros 

digitais, surgiram 

especulações e 

discussões sobre 

o destino do livro 

impresso

Segundo a Nielsen BookS-
can, em países como EUA 
e Reino Unido a versão 

em papel ainda ganha da digi-
tal, e o público de maior inte-
resse é o adolescente. Agora, 
a discussão gira em torno do 
fi m da escrita manual. Algu-
mas escolas norte-americanas 
adotaram a escrita digital e a 
letra de forma como obrigató-
rias, abolindo o ensino da letra 
cursiva do currículo. 

Apesar de radical, esse mo-
delo é coerente com a realida-
de, uma vez que a comunicação 
entre as pessoas está cada dia 
mais virtual, fazendo com que a 
substituição da escrita cursiva 
pela digital seja inevitável. O 
que não signifi ca a extinção 
da escrita à mão - e a própria 
tecnologia contribui para 
mantê-la viva. Um exemplo são 
os novos aparelhos celulares 
e Smartphones que permitem 
escrever à mão livre na tela e 
até transformam desenhos em 
linguagens verbais, o que pare-
ce fantástico para o universo 
da linguagem.  

A necessidade por otimizar o 
tempo e facilitar as práticas co-
tidianas fez com que os hábitos 
mudassem. Quando escrever 
à mão era a única opção, o 
exercício era agradável. Com 
o surgimento das ferramentas 
de texto digital, a prática de 
escrever manualmente tornou-
se questionável e a sala de aula 
é onde mais aparecem esses 
questionamentos. Na hora de 
escrever, os alunos querem 
pular etapas, como a produção 
do rascunho, por exemplo. 

Reclamam de realizar exer-
cícios diários como copiar no 
caderno, elaborar respostas, 
fazer anotações e, mesmo 
sabendo da resposta negativa, 

não deixam de perguntar “pos-
so tirar uma foto do quadro, 
professora?”. Por conta disso, 
o trabalho do professor de 
Produção de Texto e Língua 
Portuguesa torna-se mais 
difícil. Convencer o aluno da 
importância da escrita manual 
é uma tarefa quase impossível, 
pois os argumentos contrários 
parecem mais satisfatórios 
para os estudantes.

O fato é que o texto produzido 
em formato digital não diminui 
a qualidade produtiva do aluno, 
uma vez que é possível avaliar, 
mesmo no texto digitado, se o 
aluno foi coeso e coerente, e se 
utilizou as características do 
gênero textual exigido. Nesse 
caso, o que muda é o suporte 
e não a função do texto. É 
essencial que o aluno saiba 
se expressar verbalmente de 
forma coerente. 

Já o uso correto da ortografi a 
dependerá do repertório de 
leitura e da prática textual do 
estudante, seja ela manual ou 
digital. Além disso, mesmo que 
a ferramenta corrija os erros or-
tográfi cos, ainda (ainda!) não 
pode corrigir o conteúdo, que 
é um dos critérios de correção 
de maior peso cobrado nas re-
dações para os vestibulares.

A escola precisa oferecer um 
leque de possibilidades para 
o aluno e um ambiente para 
que ele possa desenvolver o 
maior número de habilidades 
possíveis e escolher, de acordo 
com suas necessidades, qual 
delas utilizar.  Abolir a letra 
cursiva do currículo é limitar 
as possibilidades do aluno, 
assim como insistir em utilizar 
somente uma escrita impede 
que ele domine outras formas. 
O importante é que o estudan-
te possa praticar a escrita de 
diversos gêneros textuais e 
conheça suportes diferentes 
para o texto. 

Portanto, é dever da escola 
ensinar a escrita cursiva, assim 
como a utilizar as ferramentas 
digitais.

(*)  É professora da disciplina Ofi cina 
de Leitura, Redação e Literatura, do 

Colégio Positivo Júnior. 

Será o fi m
da escrita cursiva?

Liliani Rosa (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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Concorrência nº 006/CELOG/2016
Nº Processo: 67101000122201612. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
Aquisição de Itens de Nacionalização e Ressuprimento. Total de Itens Licitados: 
84. Edital: 18/11/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: 
Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 18/11/2016. Abertura das Propostas: 19/12/2016 às 09h00 no Centro 
Logístico da Aeronáutica no endereço citado acima.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2016

FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS
Empresa mantém um fundo fixo (caixinha), para pagamento de 
pequenas despesas, para alguns funcionários. Esse fundo con-
fere alguma verba adicional à remuneração dos funcionários? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HÁ ALGUMA DIFERENÇA NA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DEFICIENTE? 
Informamos que não existe diferença na rescisão contratual de um 
empregado portador de deficiência.

CONTRATAR MENOR COM 16 ANOS
Menor com 16 anos que cursa o 1º ano do ensino médio pode traba-
lhar em uma empresa de métodos de corte e costura ou tem que ser 
um menor aprendiz? Como devemos assinar a carteira de trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PREVISÃO LEGAL PARA LICENÇA AMAMENTAÇÃO
A licença para amamentação é só para a licença de 120 dias, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO PELA EMPRESA ESTÁ COM BANCO 
DE HORAS PENDENTE, PODE SER DESCONTADO NA RESCISÃO 
O QUE A EMPRESA DEVE?

Informamos que não há previsão legal expressa, contudo, tendo em 
vista que o acordo de banco de horas precisa da concordância do 
sindicato, entendemos que não havendo disposição em contrário na 
convenção coletiva, o sindicato autorizando, poderá ser feita a redução 
das horas do banco de horas durante o aviso prévio.

PAGAMENTO DE QUEBRA DE CAIXA
Quebra de caixa paga mensalmente ao operador de caixa de super-
mercado, integra para todos os efeitos no cálculo das horas extras? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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São Paulo é um dos esta-
dos maiores produtores 
de frutas do Brasil. O 

Estado de São Paulo respon-
deu, durante 2015, por 48 % 
das frutas comercializadas no 
Ceasa paulistano da CEAGESP, 
participação que sobe para 52% 
no mês de dezembro. 

O abacaxi Havaí é produzido 
no Extremo Oeste de São Pau-
lo, próximo ao encontro entre 
o Rio Grande e o Rio Paraná, 
principalmente no município de 
Guaraçaí, região de Andradina. 
Terras planas, clima quente, 
grande abundância de água. O 
abacaxi está no ponto certo no 
Natal – com a proporção ideal 
de doçura e acidez. Os dados 
de 2015 mostram a entrada de 
15 mil toneladas de abacaxi 
Havaí no Ceasa paulistano, 
35% originário de produtores 
paulistas. A oferta de abacaxi 
Havaí cresce muito no fi m do 
ano. A oferta de abacaxi em 
dezembro é o dobro da oferta 
de outubro e 40% maior que a 
de novembro. O volume total de 
abacaxi Havaí e Pérola em 2015 
foi de 83 mil toneladas.

A ameixa é parente do pêsse-
go, da mesma família botânica, 
produzida principalmente nos 
municípios do sudoeste paulista 
como Itapetininga, tem forte 
oferta e boa qualidade de me-
ados de outubro a meados de 
janeiro. A maior parte das 31 
mil toneladas da ameixa comer-
cializada no Ceasa paulistano é 
importada (47%), o Estado de 
São Paulo responde por 28%, 
sendo que 66% da ameixa 
paulista está concentrada em 
dezembro.    

A lichia é uma fruta originária 
da China. A sua produção está 
crescendo e está pulverizada 
por muitos municípios pau-
listas.  A sua oferta é muito 
concentrada nos meses de 
novembro e dezembro. É uma 
fruta natalina, muito sazonal. 
São Paulo respondeu, em 2015, 

Natal! É tempo de fartura. 
É tempo de fruta paulista

Natal é tempo de fruta paulista, colhida madura, pronta para o consumo, com todo o seu sabor, 
a produção muito próxima do consumo. Entre elas estão o abacaxi, a ameixa, a lichia, a manga, a 
melancia, o pêssego, a uva Niagara

de romã está crescendo, a cada 
ano. São Paulo respondeu pela 
origem de 53% do volume co-
mercializado de 647 toneladas 
no Ceasa paulistano, seguido 
pela romã importada com 33%, 
em 2015. A romã é muito pro-
curada no ano novo, para dar 
sorte. Dezembro vende quatro 
vezes mais romã paulista que 
novembro e concentra 39% da 
oferta anual da romã paulista.

A uva Niagara pertence ao 
grupo de variedades conhecido 
como uva rústica ou uva de 
chupar e pertence à espécie 
Vitis labrusca.  O sabor foxado 
e a polpa que se desprende da 
casca, ao ser pressionada, são 
características que a diferen-
ciam das outras uvas como a 
Itália, a Brasil, a Red Globe e 
outras, da espécie Vitis vinife-
ra.  A espécie Vitis labrusca  é 
originária da América do Norte 
e foi trazida ao Brasil em 1830 
pelo  inglês John Rudge. A sua 
produção progrediu com a che-
gada dos primeiros imigrantes 
italianos em São Paulo. A uva 
Niagara rosada surgiu esponta-
neamente em 1933 no municí-
pio de Jundiaí, que continua um 
grande produtor de uva. 

A cultura se expandiu para 
outras regiões do estado de São 
Paulo como Indaiatuba, Porto 
Feliz e mais recentemente para 
o quente Noroeste paulista. A 
cera natural de proteção, que 
ocorre em todas as frutas, é 
muito evidente na uva Niagara 
e um sinal importante de qua-
lidade do produto e de pouco 
manuseio do produto. São 
Paulo respondeu, em 2015, 
por 82% das 12 mil toneladas 
comercializadas no Ceasa pau-
listano. A oferta teve um forte 
pico de oferta em dezembro e 
o volume cresceu quase 7 vezes 
entre novembro e dezembro 
de 2015.

Fonte: Centro de Qualidade, 
Pesquisa e Desenvolvimento da 
CEAGESP

por 79% do volume total de 
1.512 toneladas. A oferta entre 
novembro e dezembro dobra e 
52% da oferta está concentrada 
em dezembro.

O aroma da manga paulista 
domina o mercado de frutas 
da CEAGESP. As variedades 
de manga mais antigas como 
Bourbon, Espada, Rosa são 
mais fortes em novembro e as 
outras variedades como Palmer, 
Tommy Atkins, Haden, Keitt em 
dezembro. Os dados de 2015 
mostram que o Estado de São 
Paulo responde por 33% do vo-
lume total de manga no ano e a 
sua participação na oferta total 
de manga cresce em dezembro 
para 65%. A oferta de manga 
paulista é alta em outubro, 
novembro e dezembro e dobra 
de volume entre outubro e de-
zembro. Dezembro responde 
por 52% do volume de oferta 
da manga paulista.   

A oferta da melancia varia 
com a temperatura. Nas épo-
cas mais frias cai o volume de 
oferta e o preço de venda. O 
calor estimula o seu consumo. 
A oferta de melancia no Ceasa 
paulistano conta com  quatro 
estados principais São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Goiás, To-
cantins e Bahia, que se alternam 
ao longo do ano. São Paulo 
predomina no fi nal do ano - ou-
tubro, novembro e dezembro. A 

produção de melancia é forte 
em regiões mais quentes como 
Presidente Prudente, Marília e 
Tupã e em locais de clima mais 
ameno como o município de 
Capela do Alto da região de Ita-
petininga. A produção paulista 
responde por 37% das 107 mil 
toneladas comercializadas no 
Ceasa paulistano em 2015. A 
oferta da melancia paulista está 
concentrada (60%) nos meses 
de abril, novembro e dezembro, 
sendo 21% em dezembro. Ela 
cresceu 10% entre novembro e 
dezembro de 2015.

A oferta do pêssego paulista 
começa em agosto e cresce em 
setembro, outubro e novembro. 
O pêssego gaúcho começa em 
novembro e vai até janeiro. A 
briga entre as duas origens é 
forte mesmo em novembro. A 
produção paulista de pêssego 
é próxima do mercado pau-
listano. As regiões agrícolas 
maiores produtoras são Itapeva, 
Campinas, Bragança Paulista e 
Avaré. A diversidade das varie-
dades é imensa. Os dados de 
2015 mostram que São Paulo 
respondeu por 27% de 23 mil 
toneladas ofertadas no Ceasa 
paulistano. A oferta paulista 
cai 62%, quando comparamos 
dezembro a novembro de 2015, 
quando o pêssego gaúcho passa 
a dominar.

A produção e a importação 
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CIA. MELHORAMENTOS MIAMI DO SUL
C.N.P.J. n° 60.584.612/0001-09

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a realizar-se na sede social sita na rua da Glória, 332, 4° 
andar, sala 43, Liberdade, nesta capital do Estado de São Paulo, no dia 21/11/2016, às 10:00 horas para 1ª chamada; ou
às 10:30 horas para 2ª chamada, a fi m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão 
e votação das Contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2015; b) Eleição dos membros da Diretoria para o novo mandato e fi xação de seus honorários; c)
Proposta para venda do imóvel da sociedade localizado em São Paulo/SP; d) outros assuntos de interesse social. Acham-
se à disposição dos Srs. Acionistas, na Sede Social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/76, 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015. São Paulo, 11/11/2016. A Diretoria.                            (12, 17 e 18)

32ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0230224-
16.2009.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr. 
Fabio de Souza Pimenta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clóvis Roberto Ronco, CPF. 
614.655.188-00 que, Escola Nova Lourenço Castanho LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, condenando-o ao 
pagamento de R$ 12.828,36 (Março/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, no 
dia 29 de novembro de 2016 em primeira convocação às 17:00 horas ou em segunda convocação às 17:30 horas, na 
Rua dos Pinheiros, nº 1.060, conjunto 51, Pinheiros, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: a) Análise da Proposta referente ao valor, reajuste e garantia da locação vigente de bem imóvel. Lembramos 
aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com direito a 
voto e de maioria absoluta dos presentes para votação, de acordo com o estatuto social vigente. Assim, a presença 
de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro acionista ou a 
advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 17 de novembro de 2016. A Diretoria.

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 18 de Novembro de 2016 no
Jornal Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa
Habitacional Mirante Caetano Álvares, para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
04 de Dezembro de 2016 na sede da Cooperativa, sito a Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São
Paulo – SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Apresentação, discussão e votação sobre o
término das obras da área comum e garagem; a regularização da documentação; a admissão
de novos associados; a posição das ações judiciais;  e posição das cotas em aberto;
2. Apresentação, discussão e votação de rateio para pagamento das ações judiciais.
A Assembleia reunir-se-á em primeira convocação às 07:30hs com a presença de 2/3 (dois terços)
dos Associados(as), em segunda convocação às 08:30hs com a metade mais 01 (um) dos
Associados(as) e finalmente em terceira e última convocação as 09:30hs com a presença mínima de
10 (dez) Associados(as). Para efeito de cálculo de quórum de instalação, o número de associados é
232. Contamos com a sua importante presença. São Paulo, 18 de novembro de 2016. Diretoria
– Ana Maria Saes (D.Presidente), Roseli Mazzali (D.Financeira) e Sérgio Carneiro (D.Administrativo).

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/MF nº 52.045.457/0001-16 – NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia a se reunirem às 10:00 horas, do dia 29/11/2016, na sede social, na Rua 
Monsenhor Antonio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara, São Paulo-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Aumento do capital social da Companhia em R$ 5.768.393,33 mediante a capitalização deste valor das contas de mútuo com 
partes relacionadas, sendo R$ 5.618.416,60 de mútuo com Noemy Almeida Oliveira Amaro; e R$ 149.976,73 de mútuo com 
Maria Cláudia Oliveira Amaro; com a emissão de 2.231.122 novas ações pela Companhia, sendo 2.173.113 ações a serem 
entregues para Noemy Almeida Oliveira Amaro e 58.009 ações a serem entregues para Maria Cláudia Oliveira Amaro. b) Alteração 
do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, se for aprovado tema constante do item “a” acima, que passaria a viger com a 
seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 22.718.796,85, dividido em 8.787.265 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade. § único: Na subscrição do capital social deverá 
sempre ser observada a participação de brasileiros na proporção de pelo menos 4/5. É expressamente vedada a conversão 
de ações preferenciais sem direito a voto em ações com direito a voto, nos termos do artigo 181, § 1º da Lei nº 7.565/86.”. 
São Paulo, 16/11/2016. Maurício Rolim Amaro – Presidente do Conselho de Administração (17, 18 e 19/11/2016)

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85 - NIRE 35.300.144.520 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1/09/16
Ao 1/09/16, às 10 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 Operacional, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 665.890.024-87; (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, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, 
CPF/MF nº 784.999.921-53. (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 ainda que não 
estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. Nada mais. São Paulo, 1/09/16. Julio César 
de Sá Volotão - Secretário; Jucesp nº 460.875/16-4 em 25/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

8ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025476-
78.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Margareth dos Anjos, CPF 170.934.358-31, RG 25.864.766-8, nascida em 12/09/1975, Solteira, 
Brasileiro, natural de São Paulo-SP, Corretora de Seguros, pai Gilberto Queiroz dos Anjos, mãe 
Helena Aparecida Ribeiro dos Anjos, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por parte de Instituto Adventista de Ensino, alegando em síntese: foi DETERMINADO a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$16.490,22 (atualizado até Jun/2016), que 
deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 
multa de 10% (art. 523, §1º do CPC), podendo oferecer eventual impugnação no prazo de 15 dias (art. 
525 do CPC), ambos os prazos a fluir após os 20 dias supra. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2016. 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de Rerrati  cação - 1ª Convocação
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em AGE em 28.11.2016, às 10 hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 
3.477, 9º Andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 01. Rerratifi cação da 
AGE de 24.10.2016, em especial para: (i) re-ratifi car que a redução do capital social da Companhia será no valor de 
até R$400.000.000,00 e que será realizada sem cancelamento de ações ordinárias, (ii) que os valores da redução 
serão devolvidos a todos os acionistas na proporção de suas participações no capital social; (iii) nos termos do 
artigo 173, registrar que o capital social será reduzido por ser considerado excessivo em relação aos objetivos da 
sociedade; e (iv) ratifi car a consequente a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para adequá-lo à redução do 
capital social. 02. Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 17.11.2016.

Banco BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

AUTO POSTO TRILHOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010503, válida até 16/11/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Dos Trilhos, nº 1.031. Moóca.
São Paulo/SP.
MAC ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E PRÓTESE LTDA EPP. torna público que requereu
na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Fabricação de Materiais para
Odontologia, sito à Rua São Dimas, nº 76. Vila Carioca. São Paulo/SP.
ANGRA TRANSPORTE REVEND. RETALHISTA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia nº 16003113 e requereu a Licença de Instalação, p/ Com.
Atacadista de Combustíveis realizado por Transpor tador Retalhista (TRR), sito à Rua
Lauro Muller, n° 942. Vila Palmares. Santo André/SP.
AUTO POSTO VALINHOS LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rua Treze de Maio, nº 460. Centro. Valinhos/SP.
POSTO DE SERVIÇOS SHOPPING DE JACAREÍ LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Siqueira Campos, nº 1.199. Vila Pinheiro. Jacarei/
SP.
POSTO DO PAPAI ANCHIETA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito
à Via Anchieta, nº 862. Moinho Velho. São Paulo/SP.

STEEL MESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA. ME. Torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010504 com val. até 16.11.2020
para Fabricação de Telas de Arame, sito à Rua Nova Jerusalém nº 144 - Tatuapé - SP.

ELETROQUÍMICA ITAPEVI LTDA – ME Torna público que requereu junto a CETESB a
Licença Prévia e de Instalação p/ fabricação de produtos de limpeza e polimento,
localizada na Rua Everaldo Brito Costa Junior, 300 - Sertãozinho - Mauá - Cep: 09370-855.

Supremo Produtos Descartáveis Ltda-EPP, CNPJ nº 11.225.150/0001-10, torna público
que requereu, junto a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, a Licença Prévia e de
Instalação, para Comércio Atacadista de Produtos Descartáveis, sito à Rua Miguel Mota,
644, Vila Canero, São Paulo/SP.
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Especial
Fotos: Divulgação 

Segundo dados do IBGE, há uma diferença de 8,4 anos 
entre o estado brasileiro com a maior esperança de 
vida ao nascer, Santa Catarina (79 anos) e a menor, 

que é no Maranhão (70,6 anos). Dados do Pnud mostram, 
ainda, que em 19 municípios do Nordeste a expectativa 
de vida é de aproximadamente 65 anos. Trata-se da mes-
ma idade mínima cogitada pelo governo para a reforma 
previdenciária.

“A expectativa de vida ao nascer é muito infl uenciada 
pela mortalidade infantil. Quando a gente considera para 
a Previdência, a gente tem que considerar a partir de uma 
idade em que a pessoa já entrou no mercado de trabalho”, 
afirma Caetano, citando 
indicador também do IBGE 
que estima quantos anos, em 
média, uma pessoa viverá 
após atingir determinada 
idade. A expectativa de vida 
é quantos anos se espera que 
a pessoa viva, assim que ela 
nasce.

Segundo levantamento do 
pesquisador do IBGE, Antô-
nio Tadeu Oliveira, a média 
nacional desse índice em 
2015 era sobrevida de 18,3 anos para os brasileiros com 65 
anos de idade. A maior sobrevida do país era a do Sudeste, 
onde, aos 65 anos, os habitantes podem viver em média 
mais 18,97 anos. No Sul, a sobrevida é a segunda maior: 
18,92 anos. A sobrevida calcula quantos anos estima-se que 
a pessoa viverá a partir de qualquer idade (por exemplo, 
40, 50, 60, 65 anos).

No Centro-Oeste, fi ca em 17,87 anos. No Nordeste, é de 
17,42 anos e, no Norte, 16,82 anos, a menor do país. “A 
gente vê que são [diferenças] pequenas. A gente está cami-
nhando para uma convergência. Mas ainda tem diferença”, 
destaca o pesquisador. Marcelo Caetano cita, contudo, a 
proporção de aposentados com 65 anos ou mais conforme 
dados da Previdência. Para ele, a análise desse dado em 
alguns municípios evidenciaria que o tempo de vida em 
áreas menos desenvolvidas, como o Nordeste, não é tão 
inferior ao do restante do país.

Expectativa de 
vida não é dado 
adequado para 
debater Previdência
O dado mais adequado a ser levado em conta para 
a reforma da Previdência não é a expectativa de vida 
do brasileiro ao nascer, e, sim, sua sobrevida quando 
aproxima-se da idade da aposentadoria, afi rma o 
secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Por isso, de 
acordo com Caetano, não seria relevante a diferença entre 
a esperança de vida nas diversas localidades do país

“Quando você pega os aposentados brasileiros, 62% têm 
65 anos ou mais. E você tem municípios com as menores 
expectativas de vida ao nascer, mas que têm uma pro-
porção [de aposentados] maior que essa. Em Juripiranga, 
na Paraíba, a expectativa de vida ao nascer é 65,6 anos. 
Em Jurema, em Pernambuco, é 65,8 anos. Mas, nos dois 
lugares, a proporção de aposentados com mais de 65 anos 
supera 70%. Em Juripiranga, é 72,4% e em Jurema, 71%”, 
exemplifi ca o secretário.

O secretário da Previdência cita, também, a difi culdade 
de uma reforma levando em conta as diferenças regionais 
em razão da mobilidade da população. “O Brasil tem 

uma migração interna alta. 
Os dados da Pnad  indicam 
que 60% das pessoas com 
50 anos ou mais já não 
residem no mesmo muni-
cípio em que nasceram”, 
afi rma. Segundo Marcelo, 
ainda que a reforma pu-
desse diferenciar regiões 
ou estados, continuaria 
havendo disparidades, já 
que a expectativa varia até 
na mesma cidade, de acordo 
com o bairro.

“Muitas vezes, a diferença da expectativa de vida de um 
bairro para o outro é maior do que de um município para 
o outro. Em São Paulo, a expectativa em Alto Pinheiros é 
79,7 anos e, em Cidade Tiradentes, 53,9 anos. Se eu morei 
cinco anos em um lugar e dez em outro, como faço meu 
cálculo? O cálculo é pelo lugar onde moro ou onde eu tra-
balho?”, questiona o secretário, fazendo referência a dados 
do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, do Pnud, 
referentes a 2010.

Marcelo Caetano argumenta que outros países, também 
com dimensões continentais como o Brasil, têm regras de 
aposentadoria unifi cadas. “Nos Estados Unidos, o estado 
com maior expectativa de vida [ao nascer] é o Havaí, com 
81,3 anos. Já no Mississippi é 75 anos. [Há uma diferença] 
na faixa de 6,3 anos. E eles não diferenciam regras de 
aposentadoria por região geográfi ca”, diz.

Segundo o secretário, a 
cobrança de empresas que 
têm débitos previdenciá-
rios, como sugerido pelas 
centrais sindicais, não 
equilibraria o déficit da 
Previdência. “Existe essa 
questão. Mas, quando você 
pega a dívida ativa, muitos 
dos grandes devedores são 
empresas que nem existem 
mais”. 

De acordo com infor-
mações da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), no fi m de 2015, a 
dívida ativa previdenciária 
era de R$ 350,6 bilhões. 

Segundo o secretário da Previdência, é um valor difícil 
de recuperar. “Você nunca vai conseguir recuperar [os 
créditos da dívida ativa] e [se recuperasse] pagaria só um 
ano de défi cit [da Previdência]”, argumenta o secretário. 
De acordo com Caetano, o défi cit do INSS – que em 2015 
alcançou R$ 86 bilhões – deve atingir R$ 146 bilhões este 
ano e R$ 181 bilhões em 2017.

Marcelo Caetano diz também que, na prática, os extra-
tos mais pobres da população já se aposentam por idade. 
O modelo atual permite duas formas de aposentadoria. 
Uma exige 30 anos de contribuição da mulher e 35 anos 
do homem. A outra, mediante um mínimo de 15 anos de 
contribuição, permite às mulheres aposentarem-se com 60 
anos e aos homens, com 65 anos.

“A aposentadoria por idade [no modelo atual], normalmen-
te [quem usa], são as pessoas que tiveram uma inserção mais 
irregular no mercado de trabalho. Elas podem ter entrado 
mais cedo, mas fi caram transitando entre a formalidade e 
a informalidade. Portanto, [a aposentadoria] por tempo de 
contribuição já está direcionada a quem teve uma posição 
social um pouco melhor. A pessoa [que trabalhou na informa-
lidade] ou se aposentada por idade, ou nem isso consegue”, 
disse o secretário. Para ele, diante desse cenário, a reforma 
da Previdência equalizaria a situação (ABr).



News@TI
Tecnologia para organizar eventos em todo 
o Brasil

@Um projeto que surgiu ainda na faculdade, em 2011, sem mui-
tas pretensões, hoje alcança a marca de 1 milhão de inscritos 

e um crescimento anual de 104%. A Doity é uma plataforma online 
que ajuda a gerenciar eventos, oferecendo aos organizadores sites 
personalizados, venda de inscrições, emissão de certifi cados, entre 
outras várias funções. A ideia surgiu quando o empreendedor Uziel 
Barbosa, de Alagoas, percebeu que não havia uma ferramenta com-
pleta no mercado deste setor. Em cinco anos a empresa cresceu 
reinvestindo o lucro, sem a captação de investimentos ou capital de 
terceiros, e comemora os números alcançados: mais de 14 mil even-
tos cadastrados em todo o Brasil, 1 milhão de inscrições realizadas 
e crescimento anual de 104%. Os sócios nem imaginavam atingir a 
marca em tão pouco tempo e garantem que não pretendem parar 
(www.doity.com.br).

Intel lança drone especializado em show de 
iluminação 

@A Intel acaba de lançar o primeiro drone comercial desenvolvido 
especialmente para o entretenimento com foco em shows de 

iluminação. O Intel Shooting Star é projetado com uma estrutura 
leve, apenas 280 gramas (o mesmo peso de uma bola de vôlei) e 
pode criar até 4 bilhões de combinações de cores.  Feito de plástico 
fl exível e sem parafusos, o UVA (sigla em inglês para veículo aéreo 
não tripulado) produz imagens coreografadas no céu de noite de 
forma rápida e fácil. Recentemente, o Intel Shooting Star foi testado 
na Alemanha e atingiu um novo recorde mundial do Guinness™ com 
relação à maior quantidade de UAVs voando simultaneamente, com 
500 drones iluminando o céu. O recorde anterior era de apenas de 100 
drones voando ao mesmo tempo (www.facebook.com/intelbrasil).

São Paulo, sexta-feira, 18 de novembro de 2016
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Voando alto - 
Indústria de drones 

decola no Brasil

Há vinte e sete 

anos, Marty McFly, 

personagem 

imortalizado por 

Michael J. Fox na 

franquia “De volta para 

o Futuro”, viajava 

ao ano de 2015, se 

surpreendendo com o 

admirável mundo novo 

ao seu redor

Durante o segundo fi lme 
da série, uma tecno-
logia inexistente em 

1989, quando a obra foi lan-
çada, faz uma rápida aparição. 
Em uma das cenas, um drone, 
representado por um pequeno 
robô voador pertencente ao 
jornal USA Today, grava Doc 
(Cristopher Lloyd). De fato, 
atualmente, grandes organi-
zações de mídia, como a BBC, 
por exemplo, fazem uso desse 
recurso na obtenção de novas 
perspectivas de imagens. Hoje, 
os VANTs (Veículos aéreos 
não tripulados) representam 
o mercado de crescimento 
mais dinâmico da indústria 
aeroespacial em todo o mundo 
e auxiliam uma série de áreas, 
como agricultura, varejo e 
segurança. 

Segundo a consultoria ame-
ricana Teal Group, o segmento 
de drones vai movimentar 
US$91 bilhões até 2024 em 
todo o mundo. A maioria 
desses veículos são utilizados 
para fi ns militares (89%), mas 
a expectativa é que a produção 
e comercialização desses robôs 
aqueça ainda mais a economia 
global, gerando mais empregos 
e criando novas perspectivas 
de negócios, principalmente 
visando empresas. Inclusive 
por aqui, já que o Brasil é um 
País tão receptivo a novas 
tecnologias. De acordo com 
um estudo realizado por uma 
parceria entre a Intel e a Penn 
Schoen Berland, empresa de 
pesquisas de mercado, oito 
em cada dez brasileiros veem 
essa tecnologia auxiliando no 
funcionamento da sociedade. 
Já a Associação Brasileira de 
Drones projeta que o setor 
deve fechar 2016 com um fa-
turamento de R$200 milhões 
na indústria local. Um número 
de respeito, considerando que 
estamos falando de um recurso 
relativamente recente. 

A DJI, maior fabricante do 
segmento, representando 70% 
do marketplace global, lançará 
no fi nal do ano três equipa-
mentos que representam o 
dinamismo da aeronave: DJI 
Mavic, um drone dobrável, 
Osmo mobile, estabilizador de 
câmeras para smartphone, e o 
DJI Agras MG1, que pulveriza 
inseticidas, voltado ao merca-
do agrícola. Esses produtos 
serão expostos pela primeira 

vez na FITIC, maior Feira de 
Tecnologia e Informática da 
América do Sul, que acontece 
entre os dias 15 e 18 de de-
zembro. Não restam dúvidas 
que tais tecnologias atraem 
os mais variados negócios. A 
loja virtual americana Amazon 
testou entrega com drones 
no Canadá, enquanto uma 
pizzaria de Santo André (SP) 
utilizou o veículo em seu deli-
very por aqui. 

Mas, além da agricultura e 
varejo, outras áreas também 
têm exibido interessantes 
desdobramentos referentes 
aos drones. A Paiva Advocacia 
Digital, por exemplo, se espe-
cializou em aspectos jurídicos 
a respeito do espaço aéreo, 
coleta de dados e privacidade, 
além de treinar e capacitar 
advogados na utilização dos 
sistemas de Processo Judicial 
Eletrônico. Já a Futuriste, 
empresa pioneira no uso 
da tecnologia para serviços 
e treinamentos no Brasil, 
também se focou na capaci-
tação referente aos VANTs, 
desenvolvendo um workshop 
de montagem, manutenção e 
confi guração do equipamento, 
destinado aqueles que querem 
atuar nesse novo segmento de 
trabalho. As possibilidades são 
inúmeras, mas ainda há muito 
para desenvolver. 

Atualmente, o principal 
desafi o do setor diz respeito a 
sua regulamentação. No nosso 
País, três entidades estabele-
cem regras para o uso de dro-
nes: Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações), que 
controla as radiofrequências, 
a Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil), responsável por 
aparelhos e pilotos, e o Decea 
(Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo), que regula o 
uso do espaço aéreo.  A ANAC, 
por sua vez, está trabalhando 
no manual de regras para que 
os equipamentos possam ser 
utilizados e atender a demanda 
do mercado, sem prejudicar as 
empresas e formalizar o setor

Esse processo é imprescin-
dível para resolver a questão 
de segurança, principalmente 
em área urbana. Um exemplo 
dramático aconteceu em 2014 
e foi avidamente noticiado por 
agência internacionais, em que 
um avião da American Airlines 
quase colidiu com um drone no 
estado da Flórida. Dessa for-
ma, te convido a entrar nessa 
discussão. Qual sua opinião 
sobre essa tecnologia?

Em linhas gerais, acredito 
que o mercado de VANTs está 
fazendo bonito, mesmo sem o 
devido apoio das autoridades. 
Nos resta aguardar os próxi-
mos movimentos do Governo 
e torcer para ver esses robôs 
voadores cada vez mais pre-
sentes em nossas vidas. 

(*) É CEO da FITIC – Feira de 
Tecnologia e Inovação.

Luis Prata (*)

A segunda edição do Biome-
trics HITech – único evento do 
País no segmento de biometria 
e identifi cação humana - apre-
sentou as últimas novidades dis-
poníveis no mercado nacional.

Durante o evento, a Thales, 
por exemplo, apresentou um 
documento de identifi cação 
com os dados biométricos 
criptografados (com leitura de 
digitais, íris e face) que não per-
mite falsifi cação. O documento 
pode ser utilizado pelo varejo 
e em empresas de saúde, pois 
evitam fraudes na compra de 
produtos e/ou serviços.

A Gemalto expôs um RG com um chip com leitura biomé-
trica (já em uso no Uruguai) que garante a veracidade de um 
documento único (RG e CPF) que é a proposta do Tribunal 
Superior Eleitoral.

De baixo custo, a solução proposta pela Formalizar e-Signature 
garante a cultura da assinatura a punho no mundo digital. Com 
validade jurídica, a solução confere alto nível de segurança 
de documentos eletrônicos (mesmo remoto), uma vez que 
consegue identifi car a autenticidade da mesma, por meio de 
armazenamento de dados comportamentais do assinante, tais 
como: pressão, velocidade, aceleração e inclinação da caneta.

Na área da Saúde, há o Projeto Neo Natal, da Akiyama, em-
presa brasileira sediada em Curitiba (PR). A importância desse 
projeto torna-se mais relevante diante do número expressivo 

de crianças desaparecidas 
por ano, cerca de 50 mil. 
Em parceria com médicos e 
especialistas, a empresa de-
senvolveu uma solução que 
cria uma base de dados para 
o arquivamento de identifi -
cadores biométricos indivi-
duais, permitindo cadastrar 
o recém-nascido vinculando 
à biometria da mãe, ainda na 
maternidade. O projeto já está 
em teste em maternidades dos 
estados de Pernambuco e Rio 
de Janeiro.

O controle de fronteiras 
através da autenticação bio-

métrica automática da face projetado pela Vision-Box em 
aeroportos também já pode ser conferido pelos passageiros 
brasileiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Gua-
rulhos, Viracopos (Campinas) e Galeão (Rio de Janeiro). Basta 
que a pessoa possua um passaporte eletrônico brasileiro e seja 
maior de 18 anos para controlar o seu próprio processo de 
imigração e emigração de forma autónoma, e sem necessidade 
de interagir diretamente com a Polícia Federal.

Alternativa ao controle tradicional e manual dos passaportes, 
o passageiro poderá se dirigir a um dos portões automáticos 
(e-Gates) e através do reconhecimento biométrico facial, 
consegue sua liberação em minutos. Para emissão de RG, a 
empresa já oferece cadastramento biométrico no Faça Fácil, 
no Espírito Santo.

Mercado de tecnologia em biometria 
deverá chegar a US$ 15 bi até 2024

Daniele Benatti (*)

Das pranchetas e anotações em papel aos aplicativos em 
smartphones que registram e sincronizam dados em tempo 
real. Essa revolução tecnológica, juntamente com seus 

desafi os, elevou o nível da agilidade nos resultados e a assertivi-
dade nas tomadas das decisões corporativas.

Mas, o uso crescente das ferramentas e dispositivos tecnológi-
cos em todas as fases dos negócios, como smartphones e tablets, 
redes sociais e a entrega de serviços por meio da nuvem, assim 
como ambientes virtualizados, não são sufi cientes para que as 
empresas entrem na Era da Transformação Digital. É preciso 
entender que, repensar os antigos processos, inovar, bem como 
criar modelos de negócios mais competitivos, são parte de “se 
transformar digitalmente”.

Estar apto para viver essa Transformação Digital exige antes 
mudar o ‘mindset’ das corporações para que os executivos 
enxerguem os dados como ativos da empresa e como ponto de 
partida para analisar e defi nir estratégias. Assim, para iniciar o 
que chamamos de Big Data Analytics, ou seja, o trabalho analítico 
de grandes volumes de dados, estruturados ou não-estruturados, 
que são coletados, armazenados e interpretados por softwares de 
altíssimo desempenho, algumas perguntas devem ser feitas, tais 
como: “Como coletar cada vez mais dados e tratá-los de forma a 
mantê-los consistentes e protegidos?”; “Quais análises estatísticas 
retornarão os resultados mais precisos?”; “Como integrar dados 
oriundos de diversas fontes?”, entre outras tantas.

Em 2012, o Centro de Negócios Digitais do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) realizou uma pesquisa com fun-
cionários de diversas companhias para avaliar em uma escala de 
0 a 5 pontos a maturidade destas com relação ao uso dos dados 
na tomada de decisões. Como resultado, 32% dos entrevistados 
classifi caram suas empresas igual ou inferior a 3 nesta escala, o 
que mostra que ainda há resistência por parte dos executivos 
em utilizar e confi ar nos dados.

O que é mais moti-
vador, ou assustador, 
é a quantidade de da-
dos digitais disponíveis 
que vem crescendo 
anualmente. De 2005 
para 2010, houve um 
aumento de 150 para 
1.200 exabytes de dados 
(que corresponde a 1 
bilhão de gigabytes) e 

para os próximos anos estima-se um aumento de 40% ao ano, 
o que signifi ca que o estoque de dados digitais deve aumentar 
44 vezes entre 2007 e 2020, segundo informações da Data-Pop 
Alliance, coligação mundial de Big Data. 

Tudo isso porque as origens de dados tradicionais, como 
os sistemas transacionais ERPs - Planejamento de Recurso 
Corporativo (Enterprise Resource Planning, em inglês), e os 
canais de gerenciamento de atendimento aos consumidores 
CRM (Customer Relationship Management), não são mais as 
únicas plataformas para dimensionar e defi nir estratégias. Hoje 
somos consumidores recorrentes de ambientes móveis, das 
redes sociais e do acesso irrestrito às redes na nuvem, pois a 
Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) nos circunda. 
Mas de que adianta se toda essa chuva de informação não virar 
conhecimento? 

Mais do que possuir infraestrutura dedicada para armazenar e 
processar grandes quantidades de dados, trabalhar com Big Data 
requer capacidade para tratá-los e torná-los confi áveis mesmo 
perante as diversas formas de se burlar a segurança da informa-
ção. Um exemplo e algo que se tornará tendência nas próximas 
eleições são as análises de sentimentos da população a partir de 
redes sociais em relação aos candidatos, porém como podemos 
diferenciar os milhares de tweets provenientes do eleitorado 
e de robôs que simulam esse público? Esse e outros casos nos 
apontam que inteligência é indispensável para lidar com processos 
de análise de grande volume de dados. 

Gestão inteligente dos dados 
corporativos é chave para 

Transformação Digital
Empresas cada vez mais inteligentes, esse é o resultado da Transformação Digital, processo que aplica novas 
tecnologias como Mobilidade, Cloud Computing, eSocial e Big Data, à gestão de negócios das empresas

E mais do que inteligência artifi cial, é preciso inteligência 
humana, pois profi ssionais com habilidades que trafegam entre 
a ciência de dados e a linguagem de negócios estão mais aptos 
a infl uenciar lideranças para que estratégias efetivas de gestão 
sejam adotadas.

Quando adicionamos a localização para entender melhor um 
problema de negócio, passamos a ser capazes de identifi car espa-
cialmente padrões de ocorrência por meio de análises históricas 
e de monitoramentos, bem como conseguimos prever cenários. 
Estamos então aplicando a Inteligência Geográfi ca. 

Diversas organizações têm mudado estratégias, adotado novas 
companhas de Marketing e tomado decisões inovadoras com o 
uso da Geografi a. Um exemplo é a Nike que desenvolveu um 
aplicativo com o objetivo de monitorar o desempenho de atletas 
através de alguns indicadores, como por exemplo, frequência 
cardíaca, velocidade da corrida, quantidade de passos e etc. 
utilizando a geolocalização dos mesmos. E o impacto disso é 
tamanho, pois além dos atletas poderem compartilhar os pró-
prios desempenhos por meio das redes sociais, o que contribui 
para a motivação na competição e no ganho de performance, a 
empresa atinge novos públicos e passa a ser mais assertiva na 
indicação de novos produtos para um público específi co. É uma 
nova forma de fazer gestão!

O conceito de Cidades Inteligentes, do inglês Smart Cities, 
que tem aparecido com bastante frequência na mídia, também 
tem inovado a forma de fazer gestão, pois é preciso profi ssionais 
com perfi s que compreendam o mundo de possibilidades que 
os dados tridimensionais oferecem e, para isso estar munido de 
conhecimento e de softwares com alta capacidade de processa-
mento é essencial. 

Já pensou os avanços que os governos teriam com a melhor 
alocação da defesa civil e na retenção de custos se fossem capazes 
de prever os danos frente a fenômenos naturais? Isso já existe! 
O governo francês juntamente com o Institut D'Aménagement 
Et D'Urbanisme simulou como seria a inundação na cidade de 
Paris na confl uência dos Rio Sena e Marne e os resultados foram 
surpreendentes! Mediante essas análises, foi possível identifi car 
quanto tempo levaria para a água atingir certos intervalos de 
alturas, o que otimiza tempo, custos e recursos para a gestão 
das operações de resgate.

E não para por aí, os avanços que as organizações podem alcançar 
com o engajamento da sociedade são diversos. E em meio a todo 
esse contexto, estar orientado a uma gestão moderna signifi ca não 
se engessar a sistemas, enxergar os problemas de negócio como 
ponto focal e manter a satisfação de clientes, isto é, um salto na 
linha do tempo. A palavra da vez é antecipar. Estar na era do 
‘just-in-time’ e de frente para mercado não é mais o sufi ciente, 
é preciso antecipar tendências de consumo, infl uenciar e ditar 
movimentos corporativos e mercadológicos.

Assim, entender como a Internet das Coisas é parte fundamental 
no processo de obtenção de retornos signifi cativos de investimento 
(ROI) e de educação corporativa nos prepara para as empresas 
garantirem seus espaços no mundo dos negócios.

(*) É engenheira fl orestal e especialista em dados
geográfi cos na empresa Imagem.



Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

TAC
ALISAMENTO
SUJOOADN

SOISBNS
CO

LARIATE
OMAIORAL
FIOPPH

QUARTEIRÃO
SASRAT

S
ACOLEATEU

ORRETST
APELANTE

MARATREAL
L

MVIVICA
ADELGAÇAR

Um dos 12
profetas
menores
da Bíblia

Indicação
numérica
de livros
(sigla)

"O (?) fa-
lando do
mal lava-
do" (dito)

Tânia
Alves,
atriz e

cantora
Ornato
como a
gargan-

tilha

Phillippe
Pinel,

psiquiatra
francês

Forma 
aproxi-

mada do
Atlântico

Conversar
com Deus

Disfunção
(?), im-
potência

masculina

(?) zero:
ponto de
partida
(fig.)

Picolé em
saquinho
plástico
(pop.)

O mundo
oposto ao

onírico

Morei 
(em de-

terminado
lugar)

(?) entre
nós: em
segredo

Dormir (inf.)

Órgão municipal, autônomo e
permanente, de garantia dos
direitos da criança e do ado-

lescente

Serviço
de cabe-
leireiros

Momento de transi-
ção do 

dia para 
a noite

Sem (?):
"wireless"
(Inform.)

Área urba-
na retan-
gular con-
tornada
por ruas

Aquele que 
recorre (jur.)

(?) Gêmea, suces-
so de Fábio Jr.

Tornar
mais fino

Jean-Paul
(?), líder
jacobino
na Re-
volução

Francesa

Desejo de
vingança
Sem sen-
so ético

Ácido
genético
Crime

ambiental

Barco
de luxo

Amarelo e 
roxo (Bot.)

Superior
(fig.)
Cami-
nhava

Primeira letra da
tabela periódica

Rato, em inglês

Senhora
(abrev.)
Ímpio;
herege

Scott
Turow,
escritor 
Possuir

Doce à
base de
creme e
biscoito

Objeto de 
fabricação
de olarias
Apenas

3/rat. 4/amós — isbn. 5/marat. 7/maioral. 8/apelante. 9/adelgaçar. 10/lusco-fusco.

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

Esta sexta, o vigésimo dia da lunação ajuda a resolver problemas familiares e a realizar viagens. No começo do dia o 
momento é bom para fazer exercícios e atividades físicas, se mexer. Desde as 20h04 a Lua fi ca fora de curso até o começo 
do sábado. Por isso, é melhor não esperar demais deste dia e nem mudar nada na rotina no fi nal desta sexta. Somente 
no sábado a Lua entra em Leão e logo depois faz um bom aspecto com o Sol que torna o astral bem mais festivo no fi nal 
de semana. O momento é bom demais para você estragar com questões menores ou corriqueiras. No começo do dia o 
momento é bom para fazer exercícios e atividades físicas, se mexer, sair do lugar e se divertir.
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No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. É preciso adaptar-
se as situações para colocar vários 
assuntos em ordem com enorme 
agilidade nesta sexta. Aproveite 
para fazer viagens e aproximar-se de 
quem o atrai. 90/290 – Branco. 

Muito entusiasmo e disposição ema-
nam com facilidade nos ambientes, 
trazendo alto astral. Durante todo o 
dia há possibilidade de imprevistos 
e humor pesado. Na madrugada de 
sábado a Lua entra em Leão e faz 
um bom aspecto com o Sol dando 
um astral mais festivo no fi nal de 
semana. 44/544 – Azul.

Aguarde os problemas logo serão 
superados e tudo irá para seu 
devido lugar nas suas relações. Há 
uma necessidade de organização 
e certo grau de seletividade no 
que se quer fazer. Precisa manter 
a confi ança e seguir adiante, sem 
mudanças impulsivas demais. 
57/457 – Amarelo.

Pela manhã, maior intensidade e 
seriedade. Há boa disposição para 
amar e ser amado junto com a ne-
cessidade de aperfeiçoamento dos 
sentidos. Problemas familiares serão 
vencidos aos poucos. Nas primeiras 
horas pode se sentir sobrecarregado 
pelos afazeres devido à pouca paci-
ência. 20/920 – Cinza.

A Lua em Leão no fi nal de semana 
dá brilho para cativar as pessoas 
e levantar o astral. Tenha cuidado 
com a tendência a mudar alguma 
coisa na sua rotina e arrepender-se 
depois. Não faça nada sem pensar 
muito bem. Precisa tomar atitudes 
mais racionais e cuidar da sua saúde. 
92/392 – Amarelo.

Com o Sol em Sagitário nesta 
próxima semana precisa manter a 
humildade e bom senso nas relações 
pessoais. A Lua no sábado em Leão 
aumentará o brilho para as relações 
sociais e faz os encontros importan-
tes e marcantes. Apenas o ciúme 
pode trazer problemas e sofrimento 
amoroso. 41/241 – Verde.

Siga passo a passo, sem pressa, em 
direção ao que deseja e logo irá 
melhorar sua vida. Com o Sol indo 
para a casa dois na semana que vem 
tem chance de receber benefício que 
espera em breve. Conseguirá o que 
vem perseguindo há muito tempo e 
realizará em breve um antigo sonho. 
79/379 – Cinza.

A Lua em Câncer fi ca fora de curso 
a noite até ingressar em Leão na 
madrugada. O Sol em nosso signo 
expande os horizontes e nos leva a 
se aprofundar nas coisas que des-
conhecemos. Alguém pode ajudar 
a tomar uma decisão importante 
que vinham sendo adiada. 86/786 
– Azul.

A posição do Sol indo para Sagitário 
semana que vem tira a boa disposi-
ção e o leva a recolher-se mais ao 
seu ambiente. Relaxe e imagine um 
desejo se realizando porque logo 
depois do aniversário isso poderá 
acontecer. No sábado a Lua faz um 
bom aspecto que torna o astral fes-
tivo. 90/390 – Branco. 

No fi nal da tarde a necessidade de 
organização da sua vida sem fazer 
mudanças importantes. O momento 
é bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. 45/445 – Verde.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e renove a relação a dois 
nesta sexta. O momento é ótimo 
para aperfeiçoar as emoções, sen-
tidos e vontade. Novas situações o 
farão mais feliz compartilhando sua 
intimidade com alguém que está 
amando. 88/488 – Violeta.

Não ligue para o que lhe dizem, mas 
como agem nas relações sociais. 
Um grande amor pode ser atraído 
para perto de você neste seu dia 
favorável da semana, se estiver só. 
Não desista de um sonho porque 
pode estar próximo o momento 
de ser realizado neste fi nal de ano.  
22/322 – Rosa. 

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 18 de Novembro de 2016. Dia de São Teofredo, Santa Salomé 
de Cracóvia, São Romão, São Tomás, São Odo de Cluny, São Maudez e 
Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o equilíbrio. Dia de dedicação 

às basílicas de São Pedro e São Paulo. Hoje aniversaria a atriz 
Linda Evans que faz 74 anos, a atriz Cláudia Jimenez que nasceu em 
1958 e a atriz Sophie Marceau que completa 50 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa capaz, trabalhadora e 
responsável e pode assumir cargos de autoridade. Com grande senso 
para negócios e capacidade de organização pode se aventurar no mun-
do do comércio. Tem sempre revelações através dos sonhos, obtendo 
a sabedoria e a verdade dos mistérios ocultos. Consegue sucesso em 
assuntos ligado à comunicação e ao comércio. É enérgico, simpático, 
persuasivo e quase sempre demonstra uma grande alegria de viver. 
Deve aprender a diminuir o ritmo do trabalho.

Simpatias que funcionam
Ter mais sorte na vida: Ferva 1 litro de água, 3 
sementes de girassol, 3 de coentro e 1 punhado de 
erva-doce. Mexa a mistura, dizendo: “A minha vida 
muda agora, em nome da Grande Mãe. Nessa poção 
está a energia da natureza, que dissipa todo o mal 
e traz boa sorte”. Desligue o fogo. Espere amornar, 
coe e derrame no seu corpo, do pescoço para baixo. 
Jogue os restos no lixo.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passa-
geiros. Com um bebê: discussões em família. 
Com dois ou muitos bebês: espere gravidez em 
família. Se o quarto estiver escuro é sinal de 
problemas futuros. Números de sorte: 06, 21, 
24, 30, 32 e 51.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Baseado no Best Seller de Zíbia Gasparet-
to e com músicas de Fábio Junior, cantadas 
ao vivo. A peça “Esmeralda” traz aos palcos a 
cultura, a magia e a sensualidade da cultura 
cigana e a história do conturbado amor da 
cigana Esmeralda e do fi dalgo Carlos. O 
espetáculo com suas cores fortes, danças 
e músicas marcantes, se passa em Valência 
e Madri, na Espanha no início do século 
XIX, mostrando a grande diferença entre 
os acampamentos ciganos e os castelos da 
nobreza. A trilha sonora é composta por 
músicas de Fábio Jr. A melodia destas can-
ções recebe um novo arranjo composto com 
instrumentos ciganos. Com André Moreira, 
Danniel Corrêah, Eduardo Moreno, Eduar-
do Sampaio, Erondine Magalhães, Fabiana 
Goddoy, Gabriela Hess, Laura Santini, Luna 
Milano, Marcelo Iazzetti, Marcos Furtado, 
Mayara Evans, Nalin Junior, Rosa Guimarães 
e Valdir Ramos.

Serviço: Teatro Maria Della Costa, R. Paim, 72, Bela Vista, 
tel. 3256-9115. Domingo (27) às 19h. Ingresso: R$ 60. 

“Pejí ti Iyámí – Altar de Minha Mãe”.

Iemanjá e Maria são fi guras que representam grandes 
mães do divino. Qual a relação, proximidades e as dife-
renças entre essas duas entidades? O quanto seus cultos 
infl uenciam nas representações que constroem o femini-
no? “Pejí ti Iyámí – Altar de Minha Mãe” é uma vivência 
performativa com dança, música, teatro, candomblé, 
catolicismo e manifestações populares.

Serviço: Teatro Leopoldo Fróes, R. Antonio Bandeira, 114, Santo Amaro, 
tel. 5541-7057. Sextas e sábados às 20h e domingo às 19h. Entrada franca. Até 
20/11.

Mulher moderna
A atriz Elizabeth Savala apresenta o 

espetáculo A.M.A.D.A.S – Associação de 
Mulheres que Acordam Despencadas, de 
Regiana Antonini. Através de um humor 
histriônico e contagiante, o espetáculo 
coloca em discussão algumas das ques-
tões mais importantes sobre a condição 
da mulher moderna: o texto enfoca a via 
crucis de uma mulher que chega à meia-
idade pressionada pelas demandas de uma 
sociedade cada vez mais fútil e superfi cial. 
A protagonista expõe em uma reunião da 
A.M.A.D.A.S, suas inseguranças e angústias 
geradas pela impossibilidade de conservar 
o visual e o comportamento típicos da ju-
ventude a essa altura da vida.Com efeito, a 
camada social onde a protagonista se mo-
vimenta vive de aparências e está sempre 
pronta a condenar quem não cultiva essa 
imagem à custa de academias, salões de 
estética, cirurgias, botox, silicone, etc.

Serviço: Teatro Brigadeiro, Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
884, Bela Vista, tel. 3115-2637. Hoje (18) e sábado (19) às 
21h. Ingresso: R$ 90. 

No dia 1º de 
dezembro, Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, 
estreia a peça “Pobre 
Super-Homem – 
Avesso do Herói”

O texto de Brad Fraser 
será encenado pela 
cia carioca Banquete 

Cultural, com direção de Jean 
Mendonça. A peça trata de 
forma leve e poética temas 
como HIV/AIDS e identida-
de de gênero, com o intuito 
de promover uma refl exão 
crítica sobre essas questões 
sociais, como é de praxe da 
Cia Banquete Cultural. David 
(Fernando Benicchio) é um 
artista plástico bem-sucedido, 
mas em crise de criatividade. 
Ele decide então retomar a 
profi ssão do passado: garçom. 
Shannon, que ao que tudo 
indica na peça anterior de Fra-
ser tinha outro nome, é uma 
mulher transgênero infectada 
pelo HIV, que sonha em fazer 
uma cirurgia de mudança de 

“Pobre Super-Homem”

sexo. Com Danilo Miniquelli 
(Corifeu e Tom), Fernando 
Benicchio (David), Filipe Miller 
(Coro e Ellio), João Chianello 
(Coro e Bill), Keila Ribeiro 

(Violet), Luiza Lio (Kryla), 
Renata Peron (Benita), Ricardo 
Almeida (Shannon), Rodrigo 
Schorts (Matt) e Victor Hugo 
Barbosa (Coro e Murray). 

Serviço: CCC - Centro Compartilhado de 
Criação, R. James Holland, 57, Barra Funda. 
Quintas e sextas às 21h, sábados às 20h30 e 
aos domingos às 19h. Debates: Sábados (3, 
10 e 17) às 18h30. Não haverá apresentações 
dias 15 e 16/12. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 
(meia). Até 18/12.

“Pobre Super-Homem” -

Luiza Lio (Kryla) e

Corifeu (Danilo Miniquelli). 
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Dança
Divulgação

EXEMPLIFICAR: “Respondendo, então, disse-lhes Jesus: Ide e 
anunciai...” (Lucas, 7:22.). Através de todas as nações, o homem 
levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalta o egoísmo 
inteligente.Em toda à parte, repontam obras suntuárias, solici-
tando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não 
agrave as afl ições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque 
o raciocínio, rogue confrontações claras para estudos corretos, 
reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de 
semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício 
caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe 
possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de 
luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável 
a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe 
de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa 
por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe 
do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas, 
na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer 
que os amigos afeiçoados ao supérfl uo estarão agindo dessa forma 
por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre 
na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a 
arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fi m de que haja 
saúde, euforia, compreensão e harmonia na Humanidade. Disse Je-
sus, em várias ocasiões, aos seguidores: “Ide e pregai...” Nada justo, 
assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se 
encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. 
Onde o desperdício apareça por fl agelo da ignorância, iniciemos 
a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza 
de que, em toda tarefa de educação, exemplifi car é explicar. Livro 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Ciganos
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Cena de “Esmeralda”.



Há vinte e sete 

anos, Marty McFly, 

personagem 

imortalizado por 

Michael J. Fox na 

franquia “De volta para 

o Futuro”, viajava 

ao ano de 2015, se 

surpreendendo com o 

admirável mundo novo 

ao seu redor

Durante o segundo fi lme 
da série, uma tecnologia 
inexistente em 1989, 

quando a obra foi lançada, 
faz uma rápida aparição. Em 
uma das cenas, um drone, 
representado por um pequeno 
robô voador pertencente ao 
jornal USA Today, grava Doc 
(Cristopher Lloyd). De fato, 
atualmente, grandes organi-
zações de mídia, como a BBC, 
por exemplo, fazem uso desse 
recurso na obtenção de novas 
perspectivas de imagens. 

Hoje, os VANTs (Veícu-
los aéreos não tripulados) 
representam o mercado de 
crescimento mais dinâmico da 
indústria aeroespacial em todo 
o mundo e auxiliam uma série 
de áreas, como agricultura, 
varejo e segurança. Segundo 
a consultoria americana Teal 
Group, o segmento de drones 
vai movimentar US$91 bilhões 
até 2024 em todo o mundo. 

A maioria desses veículos são 
utilizados para fi ns militares 
(89%), mas a expectativa é 
que a produção e comercia-
lização desses robôs aqueça 
ainda mais a economia global, 
gerando mais empregos e 
criando novas perspectivas 
de negócios, principalmente 
visando empresas. 

Inclusive por aqui, já que o 
Brasil é um País tão receptivo 
a novas tecnologias. De acordo 
com um estudo realizado por 
uma parceria entre a Intel e a 
Penn Schoen Berland, empresa 
de pesquisas de mercado, oito 
em cada dez brasileiros veem 
essa tecnologia auxiliando no 
funcionamento da sociedade. 
Já a Associação Brasileira de 
Drones projeta que o setor 
deve fechar 2016 com um fa-
turamento de R$200 milhões 
na indústria local. Um número 
de respeito, considerando que 
estamos falando de um recurso 
relativamente recente. 

A DJI, maior fabricante do 
segmento, representando 70% 
do marketplace global, lançará 
no fi nal do ano três equipamen-
tos que representam o dinamis-
mo da aeronave: DJI Mavic, um 
drone dobrável, Osmo mobile, 
estabilizador de câmeras para 
smartphone, e o DJI Agras 
MG1, que pulveriza inseticidas, 
voltado ao mercado agrícola. 
Esses produtos serão expostos 
pela primeira vez na FITIC, 

maior Feira de Tecnologia e 
Informática da América do Sul, 
que acontece entre os dias 15 
e 18 de dezembro. 

Não restam dúvidas que tais 
tecnologias atraem os mais 
variados negócios. A loja vir-
tual americana Amazon testou 
entrega com drones no Cana-
dá, enquanto uma pizzaria de 
Santo André utilizou o veículo 
em seu delivery por aqui. Mas, 
além da agricultura e varejo, 
outras áreas também têm exi-
bido interessantes desdobra-
mentos referentes aos drones. 
A Paiva Advocacia Digital, por 
exemplo, se especializou em 
aspectos jurídicos a respeito 
do espaço aéreo, coleta de 
dados e privacidade, além de 
treinar e capacitar advogados 
na utilização dos sistemas de 
Processo Judicial Eletrônico. 

Já a Futuriste, empresa 
pioneira no uso da tecnologia 
para serviços e treinamentos 
no Brasil, também se focou 
na capacitação referente aos 
VANTs, desenvolvendo um 
workshop de montagem, ma-
nutenção e confi guração do 
equipamento, destinado aque-
les que querem atuar nesse 
novo segmento de trabalho. As 
possibilidades são inúmeras, 
mas ainda há muito para desen-
volver. Atualmente, o principal 
desafi o do setor diz respeito a 
sua regulamentação. 

No nosso País, três entidades 
estabelecem regras para o uso 
de drones: Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicações), 
que controla as radiofrequên-
cias, a Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil), responsável 
por aparelhos e pilotos, e o 
Decea (Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo), 
que regula o uso do espaço 
aéreo. A ANAC, por sua vez, 
está trabalhando no manual 
de regras para que os equipa-
mentos possam ser utilizados e 
atender a demanda do merca-
do, sem prejudicar as empresas 
e formalizar o setor

Esse processo é imprescin-
dível para resolver a questão 
de segurança, principalmente 
em área urbana. Um exemplo 
dramático aconteceu em 2014 
e foi avidamente noticiado por 
agência internacionais, em que 
um avião da American Airlines 
quase colidiu com um drone no 
estado da Flórida. Dessa forma, 
te convido a entrar nessa dis-
cussão. Qual sua opinião sobre 
essa tecnologia?

Em linhas gerais, acredito 
que o mercado de VANTs está 
fazendo bonito, mesmo sem o 
devido apoio das autoridades. 
Nos resta aguardar os próxi-
mos movimentos do Governo 
e torcer para ver esses robôs 
voadores cada vez mais pre-
sentes em nossas vidas. 

(*) - É CEO da FITIC – Feira de 
Tecnologia e Inovação.

Voando alto - 
Indústria de drones 

decola no Brasil
Luis Prata (*)
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Dez anos depois, novo documento do Greenpeace

mostra que pouca coisa mudou.

“O que tem de mais emblemático é que, dez anos depois, 
ainda não conseguimos arrumar uma solução para evi-
tar as mudanças climáticas. Continua uma discussão 

muito grande, as coisas não saem do papel e os efeitos já estão 
acontecendo”, avalia o coordenador de Políticas Públicas do 
Greenpeace Brasil, Márcio Astrini.

“Uma década depois ainda tem acordos sendo discutidos, 
de quem é a responsabilidade, que tem que ajudar mais com 
dinheiro. Enquanto isso o clima, na vida real, vai alterando e já 
prejudicando a vida das pessoas”, completa. Um efeito concreto 
na rotina das pessoas, segundo Astrini, é a chamada bandeira 
tarifária, que traz uma variação na cobrança da energia elétrica 
aos consumidores.

Pelo modelo de bandeiras tarifárias, quando a energia vem 
das usinas hidrelétricas, a tarifa tem um valor, mas se o governo 
precisa utilizar as termelétricas – que são mais poluentes e mais 
caras – o consumidor paga um valor adicional pela eletricidade 
que chega à sua casa.

“O Brasil produz muita energia de hidrelétrica, que depende 
do rio corrente para gerar energia. Tem chovido de forma des-
regular, quer dizer, tem horas que aquele rio está muito cheio 
e tem horas que está muito seco”, disse Astrini sobre uma das 
previsões ligadas ao aquecimento global apontadas no relatório, 
que é a tendência de redução da vazão dos rios. Como 64% da 
eletricidade do país vêm das hidrelétricas, menos água nos rios 
signifi ca menos produtividade e risco de energia mais cara. “Isso 

Nunca o fundamentalismo 
religioso foi tão letal como 
agora no planeta. É o que afi rma 
o Relatório sobre Liberdade 
Religiosa no Mundo, divulgado 
em Portugal pela Fundação 
AIS (Ajuda à Igreja que Sofre), 
organização vinculada à Santa 
Sé que tem por objetivo apoiar 
projetos de cunho pastoral em 
países onde a Igreja Católica 
está em difi culdades. Segundo 
o documento, a ameaça do 
Islamismo militante pode ser 
sentida em mais de 20% dos 
196 países analisados. 

Ou seja, pelo menos um em 
cada cinco países viveram in-
cidentes violentos, inspirados 
pela ideologia islâmica extre-
mista, incluindo pelo menos 
cinco nações da Europa Oci-
dental e 17 da África. O estudo 
concluiu ainda que, em algumas 
regiões do Oriente Médio, que 
incluem o Iraque e a Síria, o 
chamado “hiper-extremismo” 
está eliminando todas as formas 
de diversidade religiosa. 

Esse fenômeno de radicaliza-
ção intensifi cada se caracteriza 
por um sistema radical de lei 
e governo; tentativas siste-
máticas de aniquilar todos os 
grupos que não se conformam 
à sua perspectiva; tratamento 
cruel das vítimas; uso de redes 
sociais para recrutar seguidores 
e intimidar  opositores através 
da exibição de violência extre-
ma; impacto global, tornado 
possível através de grupos ex-
tremistas fi liados e de redes de 
apoio em vários continentes.

Entre os países analisados, 
38 revelaram provas inequívo-
cas de violações signifi cativas 
da liberdade religiosa, 23 
foram incluídos na categoria 
‘perseguição’ e 15, na catego-
ria ‘discriminação’. Desde que 
o último relatório, publicado 
há dois anos, a situação da 

liberdade religiosa piorou 
claramente no caso de 14 
países (37%), com 21 deles 
(55%) sem sinais de melhora. 
Apenas em três países (8%) a 
situação melhorou signifi cati-
vamente: no Butão, no Egito 
e no Catar.

De acordo com o relatório, o 
extremismo islâmico ameaça 
à liberdade religiosa e revela-
se como a principal causa de 
perseguição em muitos casos. 
Dos 11 países apresentados 
como tendo piorado no aspecto 
“perseguição”, nove estiveram 
sob pressão extrema desta 
violência islamita (Bangladesh, 
Indonésia, Quênia, Líbia, Níger, 
Paquistão, Sudão, Tanzânia e 
Iêmen). E dos 11 países com 
níveis consistentes de perse-
guição, sete enfrentam proble-
mas em relação ao Islamismo 
(Afeganistão, Iraque, Nigéria, 
Territórios Palestininos, Arábia 
Saudita, Somália e Síria).

Para os autores do relatório, 
“a emergência deste hiper-
extremismo, visível também 
em atos de pura selvageria, 
denota intenções genocidas, 
que já foram denunciadas pelas 
Nações Unidas e pelo parlamen-
to de diversos países”. Outra 
consequência do fundamen-
talismo religioso, segundo o 
documento, tem sido o enorme 
aumento do número de refugia-
dos, atualmente estimados em 
cerca de 65,3 milhões, segundo 
a ONU.

O Relatório sobre Liberdade 
Religiosa no Mundo, que avalia 
questões relacionadas com a 
liberdade religiosa, é elabora-
do a cada dois anos e está na 
13ª edição. É produzido por 
uma equipe de especialistas 
(acadêmicos, religiosos e jor-
nalistas), e avaliou o período 
de junho de 2014 a junho deste 
ano (ABr).

Efeitos das mudanças climáticas 
já prejudicam vida dos brasileiros

Greenpeace

Dez anos depois da publicação do último relatório do Greenpeace sobre os prejuízos decorrentes das 
mudanças climáticas, novo documento da entidade mostra que pouca coisa mudou
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impacta diretamente na conta de luz das pessoas. Muita gente 
está sentindo isso na conta”, acrescenta. 

Astrini aponta duas soluções que podem evitar o agravamento 
de prejuízos causados pelas mudanças climáticas: implementar 
energias renováveis – como solar, eólica e biomassa – e acabar 
com o desmatamento. As medidas, segundo o ambientalista, 
não só contribuem para o combate ao aquecimento global, como 
tornam o Brasil mais resistente a essas mudanças.

“Precisamos bolar outras formas de gerar energia no país e 
eletricidade para a casa das pessoas. Temos muito sol, temos 
muito vento, temos uma capacidade de produção de agricul-
tura muito grande, e essas três coisas podem dar pra gente 
energia solar, eólica e biomassa. O Brasil investe muito pou-
co nisso”, pondera. Segundo o coordenador do Greenpeace, 
variar a matriz energética pode dar ao país maior segurança 
no setor, sem precisar recorrer a opções poluentes como as 
termelétricas a carvão e a gás.

A segunda ação seria sobre as fl orestas. “Se o Brasil eliminar o 
desmatamento – que é a nossa maior fonte de emissões de gás de 
efeito estufa –, além de diminuir as emissões globais, ele também 
preserva uma fl oresta como a Amazônia e o Cerrado”, disse.

Além do benefício direto para a conservação do bioma, Astrini 
destacou a importância da Amazônia como regulador climático. 
“Alguns estudos dizem que, devido à existência da Amazônia, é 
que tem a regularidade da quantidade de chuvas no sul, no su-
deste e no centro-oeste do país, que são exatamente os lugares 
que mais produzem agricultura. Então, se a gente desmata essa 
fl oresta, temos um efeito contrário duplo: vamos emitir muito 
carbono e retirar do país esse regulador climático” (ABr).

Redução da vazão dos rios é uma das consequências das 

mudanças do clima.
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Extremismo islâmico nunca 
matou tanto, diz relatório 
sobre liberdade religiosa

Divulgação Um projeto da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS) conseguiu aumentar em 
43% a taxa de partos normais 
em 35 hospitais particulares de 
11 estados. Entre os nascimen-
tos nessas instituições, 23,8% 
foram por parto normal, percen-
tual que chegou a 34% após a 
participação na iniciativa. Com 
isso, foram evitadas, segundo 
a agência, 10 mil cesarianas 
sem indicação em 18 meses. 
O programa, que deverá agora 
ser ampliado, pretende conter 
o crescimento do número de 
cesáreas, verifi cado nos últimos 
anos e ampliar o número de 
partos não cirúrgicos. 

“Em 2005 a gente tinha 75% 
de cesarianas [nos nascimentos 
em hospitais particulares], em 
2015, estávamos com 85%. 
Era uma coisa crescente, e a 
gente não conseguia baixar esse 
percentual”, diz a diretora de 
Desenvolvimento Setorial da 
ANS, Martha Oliveira. “A cesa-
riana é uma cirurgia e, enquanto 
cirurgia, tem indicações, salva 
vidas. Mas isso estava sendo 
usado na saúde suplementar 
de forma completamente de-
sorganizada”, destaca Martha 
sobre o fato de a cesárea ter 
se tornado a principal forma de 
parto na rede privada. 

Nos últimos anos, entretanto, 
Martha diz que o sistema de 
saúde suplementar começou 
a dar prioridade aos partos 
cirúrgicos. “O trabalho do mé-
dico fi ca mais facilitado quando 
ele agenda todas as cesarianas 
para uma mesma manhã, não 
precisa fazer cada uma em um 
momento. O hospital deixa de 
ter centro de parto normal e 
passa a ter só centro cirúrgico”. 
Por isso, o projeto atuou de 
forma a reorganizar o modo 
de trabalho das instituições 
participantes. 

“A gente precisou trabalhar a 
capacitação, trabalhar modelos 
para isso, resgatar o planto-
nista nos hospitais. Resgatar o 
papel da enfermeira obstetra. 
Resgatar a equipe de profi s-
sionais”, destaca Martha sobre 
as mudanças que foram feitas. 
Também foi preciso dialogar 
com as gestantes. “Esse projeto 
nasceu de um pleito das pró-
prias mulheres, que entraram 

Mais 43% de taxa de partos 
normais em hospitais 

particulares

com uma ação civil pública. 
Dentro do projeto, esses gru-
pos de mulheres participaram. 
Não só elas viam quais eram os 
próximos passos, como a gente 
aprendeu com elas muito a lin-
guagem, a forma de falar com 
as mulheres.”

Além das mudanças organi-
zacionais, foram feitas diversas 
alterações nos procedimentos 
em relação à gestante. Evita-
se o uso de medicamentos 
para diminuir a dor, com o 
uso de outros métodos, como 
a movimentação dentro do 
quarto. Os apartamentos são 
equipados com banquinhos, 
bolas e banheiras para serem 
usados como alívio durante o 
trabalho de parto. As mulheres 
não precisam fi car em jejum e a 
presença de um acompanhante 
é obrigatória.

Não foi verifi cado aumento 
do índice de complicações de-
correntes do parto, como morte 
materna ou asfi xia do bebê. Em 
três hospitais houve, inclusive, 
redução desses eventos, de 73 
casos por 1 mil nascidos vivos 
para 31 para cada 1 mil nasci-
dos. A partir dos resultados, o 
projeto-piloto Parto Adequado 
será expandido agora para 150 
hospitais de todo o país. “A 
gente cresce em dimensão, em 
número de partos, para, em dois 
anos, conseguir atingir a saúde 
suplementar toda no Brasil”, 
completou a médica (ABr).

O programa, que deverá agora 

ser ampliado, pretende conter 

o crescimento do número 

de cesáreas, verifi cado nos 

últimos anos. 
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Em uma das suas últimas 
atividades no governo dos 
Estados Unidos, o norte-
americano Barack Obama 
selecionou algumas personali-
dades para receber a Medalha 
Presidencial de Liberdade 
2016, considerada a mais alta 
honraria civil no país. Serão 21 
medalhas entregues na próxi-
ma terça-feira, dia 22. 

Entre os escolhidos pelo 
mandatário estão o músico 
Bruce Springsteen, respon-
sável pela trilha sonora de 
sua campanha eleitoral; Tom 
Hanks, principal indicação 
da população para concor-
rer à Presidência em 2020; 
Robert Redford, padrinho 
da consciência ambiental em 
Hollywood; o ator Robert de 
Niro, apoiador da democrata 
Hillary Clinton; e a atriz e 
apresentadora Ellen DeGe-
neres, primeira a revelar sua 
homossexualidade em rede 
nacional.

Além deles, a cantora Dia-
na Ross, os ex-jogadores de 
basquete Michael Jordan e 
Kareem Abdul-Jabbar, o casal 

fi lantrópico Bill e Melinda Ga-
tes, e o criador do programa 
“Saturday Night Live”, Lorne 
Michaels. Também receberão 
a medalha o físico Richard 
Garwin e duas cientistas mu-
lheres: Margaret Hamiltom, 
matemática, especialista em 
computadores e responsável 
por criar o computador de 
bordo do programa Apollo 
para exploração lunar; e 
Grace Hopper, conhecida 
como a “primeira-dama do 
software”.

“A Medalha Presidencial de 
Liberdade não é apenas a mais 
alta honraria civil de nosso 
país. É um tributo à ideia de 
que todos nós, não importa de 
onde viemos, temos a opor-
tunidade de mudar este país 
para melhor”, disse Obama 
em um comunicado. A honra 
é concedida uma vez por ano 
a pessoas que fi zeram algum 
tipo de contribuição para os 
interesses dos Estados Uni-
dos, seja para a paz mundial, 
cultura, segurança ou qual-
quer outro empreendimento 
signifi cativo (ANSA).

Obama dá
‘Medalha Presidencial’ 

a 21 celebridades
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LÚCIO DANIEL NETO, de nacionalidade brasileira, profi ssão adminis-
trador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1982,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lucio Daniel Junior e de Ana Maria 
Albano Pereira Daniel. A pretendente: FABIANA DE MOURA CHAIR, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão turismologa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no
dia 11/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Sergio de
Almeida Chair e de Marcilia Brochado de Moura.

A pretendente: MARLEIDY LANE MARTYR DA SILVA,de nacionalidade brasileira, profi s-
são fotografa, estado civil divorciada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/10/1988,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Ferreira da Silva
e de Cleide Jane Martyr da Silva. A pretendente: MARIANA SAISSU SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão fotografa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP,
no dia 03/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto 
de Sousa e de Cleime Eica Saissu Sousa.

O pretendente:SILEYMANE BA,de nacionalidade senegalesa, profi ssão vendedor, estado 
civil solteiro, nascido em Mbour - Senegal, no dia 17/07/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Demba Ba e de Haby Sow. A pretendente: SIMONE BISERRA 
DE ABRANTES, de nacionalidade brasileira, profi ssão balconista, estado civil solteira,
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito
- SP, fi lha de Severino Alfredo de Abrantes e de Maria Erta Biserra de Abrantes.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO MIGUELE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Wagner Miguele e de 
Iracema Amélia Ribeiro Miguele. A pretendente: SARA CRISTINA MESTRE BATISTA, 
de nacionalidade portuguesa, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Ou-
rique - Portugal, no dia 13/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha
de Manuel Maria Batista e de Isidora Maria da Lança Mestre Batista.

O pretendente: ERIC AMADEU MIZOGUTI, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1977, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Mizoguti e de Antonia Miotto Mizoguti.
A pretendente: LETÍCIA PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão
analista de sistemas, estado civil solteira, nascida em Codó - MA, no dia 24/06/1978,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Soares da Silva e de
Benedita Teresa Pinheiro da Silva.

O pretendente: WILLIAN POLIS COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auditor,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1989, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Murilo Alves Costa e de Lucia Helena Polis. A pretendente:
FLAVIO KALINAUSKAS TERUEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão auditor, estado
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1989, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Teruel Gava e de Terezinha Kalinauskas Teruel.

O pretendente: JOSÉ RENALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são meio ofi cial, estado civil solteiro, nascido em Mata Grande - AL, no dia 29/04/1972,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Cicera
Maria Gomes da Silva. A pretendente: MARIA MÔNICA SANTOS DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão ajudante de cozinha, estado civil solteira, nascida em Mata
Grande - AL, no dia 16/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Moises Raimundo da Silva e de Marineide Maria Amália dos Santos.

O pretendente: GILSON SHOJI KAWAOKU, de nacionalidade brasileira, profi ssão
estatístico, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 01/04/1983,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Hideo Kawaoku e de
Marisa Mitsuco Kawaoku. A pretendente: PATRICIA MORITSUGU, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão química, estado civil solteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no
dia 01/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Nishimura
Moritsugu e de Helena Satie Moritsugu.

O pretendente: FELIPE FRANÇA FLEMING, de nacionalidade brasileira, profi ssão pu-
blicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1989, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Amaury França Fleming e de Elisabeth
Bartholomeu Fleming. A pretendente: PRISCILA IGLESIAS MELLONE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Mellone e de 
Rita de Cássia Iglesias Lamas Mellone.

O pretendente: LUIZ ALEXANDRE DE CAMARGO CESAR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1956, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Camargo Cesar e de Irene
Zaia de Camargo Cesar. A pretendente: LUCIA HARTMANN FRAGA MOREIRA, de
nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado civil divorciada, nascida em São
Paulo - SP, no dia 30/04/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Alvaro Fraga Moreira Junior e de Maria Hartmann Fraga.

O pretendente: ANDRÉ VIEIRA ARIZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/12/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zaqueo Vieira Ariza e de Claudete Affonso 
Fernandes Ariza. A pretendente: AMANDA HONRUBIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão engenheira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo José dos
Santos e de Tarsila Honrubia Baixeras dos Santos.

O pretendente: MAURICIO SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão emper-
meabilizador, estado civil solteiro, nascido em Ipirá - BA, no dia 12/09/1993 residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Alexandre Alves e de Marineide 
Santana Silva Alves. A pretendente: LUANA DE ARAUJO OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Registro 
- SP, no dia 28/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amarildo 
de Oliveira e de Vanuse Maria de Araujo Oliveira.

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 28/04/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wagner dos Santos Silva e de
Margarida Filomena Faria Silva. A pretendente: RENATA TÔRRES MACHADO, de
nacionalidade brasileira, profi ssão funcionária pública, estado civil solteira, nascida em
Raul Soares - MG, no dia 23/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Renato de Souza Machado e de Ana Célia Tôrres Machado.

O pretendente: WENDER CASSIMIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão vigilante 
hospitalar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/08/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Cassimiro e de Ondina de Carvalho
Cassimiro. A pretendente: CRISTINA BRUNO, de nacionalidade brasileira, profi ssão ana-
lista de importação, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/01/1981,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Bruno e de Maria Lucia 
Noronha Bruno.

O pretendente: MARCOS ROBERTO MACIEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
servidor público estadual, estado civil solteiro, nascido em Abaeté - MG, no dia 06/11/1981, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, fi lho de Roberto Dias Maciel e de Terezi-
nha Lucas Maciel. A pretendente: ELLEN CRYSTINE SILVA CORRADI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
17/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio Luis Corradi e
de Nivalda Aparecida da Silva Corradi.

O pretendente: EDUARDO AQUILES MÜLLER DE SOUZA, de nacionalidade brasileira,
profi ssão economista, estado civil solteiro, nascido em Santa Maria - RS, no dia 08/02/1984,
residente e domiciliado no Jardim Carvalho - RS, fi lho de Aquiles Badaraco de Souza 
e de Henriqueta Afonso Müller. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA MÜLLER, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão administradora, estado civil divorciada, nascida em 
Pelotas - RS, no dia 19/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de
Verno Erhardt Müller e de Beatriz da Silva Müller.

O pretendente: BRUNO SALES SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/10/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Clovis Henrique da Silva e de Ivani Aparecida de Sales Silva. A 
pretendente: SANDRA MAYUMI NABESHIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão esteticista, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/10/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Dirceu Yozo Nabeshima e de Maria Kazue Hirata Nabeshima.

O pretendente: SIDNEY COSTA PINA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidnei Oliveira Pina e de Marli da Costa Coelho.
A pretendente: PALOMA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
supervisora administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
29/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Albertino Pereira dos
Santos e de Eliana da Silva.

O pretendente: ANDRÉ DA COSTA CAPANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletri-
cista, estado civil divorciado, nascido em Vicente de Carvalho, Município de Guarujá - SP,
no dia 30/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Roberto 
Capano e de Laila Gonçalves da Costa. A pretendente: MORGANA DIAS DE AMORIM,
de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente fi nanceiro, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Vera Lucia Dias de Amorim.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE PAULO BARRETO, de nacionalidade brasileira,
profi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Paulo Barreto e de
Ivone Aparecida Rosa. A pretendente: DYUNAJARA SANTOS RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão supervisora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vidal Santos Ramos
e de Maria do Socorro dos Santos Souza.

O pretendente: SILVIO CEZAR MARTINS FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em Paulo Afonso - BA, no dia 09/11/1991, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvane Martins Filho e de Lindinalva Ferreira
Sôto Martins. A pretendente: DANIELA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profi ssão auxiliar de crédito, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Pereira
da Silva e de Maria de Jesus Lopes.

O pretendente: FLÁVIO JOSÉ, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar, estado civil 
solteiro, nascido em Belford Roxo - RJ, no dia 19/07/1980, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José e de Gersene Albuquerque Gomes. A pretendente:
JUNHA MARA DIONISIA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão segurança 
pessoal, estado civil divorciada, nascida em Miranorte - TO, no dia 05/06/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereiro de Assis e de Aldenice 
Dionisio de Assis.

O pretendente: ADÃO VIEIRA MACIEL FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão logistica,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1982, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Adão Vieira Maciel e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: 
MIRIAM TOGNETTE THOMSOM, de nacionalidade brasileira, profi ssão logistica, estado
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/06/1984, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton Thomson e de Nair Tognette Thonsom.

O pretendente: JACKSON ROBERTO DE SOUZA PRADO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Marília - SP, no dia 10/12/1981,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Prado e de Maria
Lucia de Souza. A pretendente: PATRÍCIA SOUZA GUEDES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia
13/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Donizeti da Silva
Guedes e de Maria José de Souza.

O pretendente:BRUNO DOS SANTOS ALVES,de nacionalidade brasileira, profi ssão promotor, 
estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 10/07/1996, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar José Alves e de Euza dos Santos Alves. A pretendente:
ANDRESSA RODRIGUES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1994, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, fi lha de José Luis Teixeira e de Andréa Rodrigues Ribeiro.

O pretendente:LUIS FILLIPI CHIASSO RACHOPE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de soluções, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1990,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edvaldo Ferreira Rachope e de 
Cristina Meire Chiasso Rachope. A pretendente: CAROLINA JUNQUEIRA REBOUÇAS DE
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estagiária, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia 25/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha
de Hamilton Tadeu de Oliveira e de Maria Stella Leal Junqueira Rebouças.

O pretendente: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de expedição, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
07/05/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Dias e de Marlene
Ferreira de Souza. A pretendente: RENATA MIRANDA DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, profi ssão operadora de triagem, estado civil solteira, nascida em Diadema - 
SP, no dia 25/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arivaldo
Feliciano dos Santos e de Ozila Miranda.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão
administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em General Salgado - SP,
no dia 01/09/1954, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Marques
e de Maria Conceição Zoccal Marques. A pretendente: ALZIRA MOREIRA MARTINS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil divorciada, nascida em
Itanhomi - MG, no dia 12/07/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Benevenuto Sudario Martins e de Vicentina de Paula Moreira.

O pretendente: PAULO BRAIK, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, estado
civil solteiro, nascido em Anápolis - GO, no dia 29/06/1959, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, fi lho de Issa Braik e de Lamia Cury Braik. A pretendente:DANIELA SOUZA 
MATOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão gestora de negócios, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito
- SP, fi lha de Verner Souza Matos e de Tereza Yara Mente Souza Matos.

O pretendente: MOACIR ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1987,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Moacir da Silva e de Cleide Gal
Silva Ruas. A pretendente: RENATA RODRIGUES DE TOLEDO, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 07/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Renato Augusto de Toledo e de
Rosemaria Rodrigues da Silva Toledo.

O pretendente: CLEITON SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão con-
trolador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no
dia 27/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio João
dos Santos e de Rita de Cássia Lima e Silva Santos. A pretendente: SARA DA SILVA 
LUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em 
Ubaitaba - BA, no dia 16/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Benedito Nascimento Luz e de Izabel da Silva Luz.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS de nacionalidade brasileira, profi ssão
ajudante de diversos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1968,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco José dos Santos e de
Maria Francisca de Jesus. A pretendente: ANDRÉIA CRISTINA AMANCIO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão doméstica, estado civil solteira, nascida em São Paulo
- SP, no dia 14/05/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Regina 
Aparecida Amancio.

O pretendente: RENAN DOS SANTOS TRINDADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão
garçon, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribamar Pereira Trindade e de Silvane
dos Santos Trindade. A pretendente: ADRIANA MARQUES DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
24/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josenildo Antonio
Bezerra da Silva e de Ines Marques de Menezes.

O pretendente: MARCELO RENATO ALVES VLATKOVIC, de nacionalidade brasileira,
profi ssão funcionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia
18/12/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Vlatkovic Filho
e de Clarice Maria Reis Alves Vlatkovic. A pretendente: AMANDA ALVES DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 17/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Geraldo Alves da Silva e de Maria Arivanilda Cordeiro da Silva.

O pretendente: MANOEL DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro,
estado civil solteiro, nascido em Tobias Barreto - SE, no dia 06/07/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria dos Anjos. A pretendente: JOZANA LE-
OBINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão diarista, estado civil solteira, 
nascida em Andorinha - Sento Sé - BA, no dia 12/12/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Filho dos Santos e de Joana Leobino dos Santos.

O pretendente: LUIS FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão taxis-
ta, estado civil viúvo, nascido em Curraes Novos - PB, no dia 23/08/1951, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Florentino de Lima e de Maria dos 
Anjos Ferreira. A pretendente: MAURICEIA REINALDO DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em Bananeiras - PB, no dia
22/06/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Reinaldo de 
Araujo e de Maria Anunciada de Araujo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: VALMIR OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil divorciado, nascido em Diadema - SP, no dia 31/08/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Andreza de Souza e de Adriana Martins 
de Oliveira. A convivente: ELIENE OLIVEIRA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são cabeleireira, estado civil divorciada, nascida em Alcobaça - BA, no dia 30/07/1978,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas José Vieira e de Izabel de
Oliveira Vieira. 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.

O pretendente: DIONISIO CHIURATTO AGOURAKIS, solteiro, profi ssão administrador,
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (04/05/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Dionisio Agourakis e de Silvia Chiuratto Agourakis. A pretendente: TEODORA SOL
CONSTANTINO BARONE, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em
São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia seis de novembro de mil novecentos
e oitenta e seis (06/11/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Pedro 
Barone e de Eunice Constantino Barone.

O pretendente: ALCEU MATHEUS BAPTISTÃO JUNIOR, divorciado, profi ssão
empresário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Alto da Mooca), no dia dezoito
de maio de mil novecentos e sessenta (18/05/1960), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Alceu Matheus Baptistão e de Josephina Lydia Costa Baptistão. 
A pretendente: ANNA CAROLINA ULLOA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Barra Funda), no dia vinte e sete de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (27/07/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Luiz Aberlado Ulloa Valenzuela e de Maria Cristina Aversa Ulloa.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, solteiro, profi ssão advogado, nascido em
Ourinhos, Estado de São Paulo, no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta
e sete (26/09/1977), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José Maria da Silva e
de Rosa Maria Formigão da Silva. A pretendente: MICHELY LOURENÇO DA CONCEIÇÃO
FACCINA, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Santos, Estado de São Paulo, no
dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta (08/08/1980), residente e domiciliada neste
subdistrito, fi lha de José Pedro Faccina e de Felomena Lourenço da Conceição.

O pretendente: RAFAEL FIORAVANTE ZANONI, solteiro, profi ssão administrador,
nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta (19/12/1980), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Antonio Zanoni e de Helena Fioravante Zanoni. A pretendente: ANDREA BACHI, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia 
onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/01/1985), residente e domiciliada
neste subdistrito, fi lha de Nelson Mendes Bacchi e de Elfriede Marianne Bacchi. Obs.:
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FRANCISCO JAVIER CUARTERO BETEMPS, solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Avilés, Asturias, Espanha, no dia três de agosto de mil
novecentos e setenta e quatro (03/08/1974), residente e domiciliado na Espanha, fi lho
de Mariano Julián Cuartero y Cuesta e de Maria Isabel Betemps Martín. A pretendente: 
MARIANA DE OLIVEIRA JULIÃO SILVA, divorciada, profi ssão designer, nascida em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta 
(10/05/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Wantuil Julião da Silva e
de Vera Lucia de Oliveira Silva.

O pretendente: JOSÉ EMIDIO DA SILVA NETO, divorciado, profi ssão militar da reserva,
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e sessenta (02/01/1960), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de
Abraão Emidio da Silva e de Jozerene  do Nascimento Silva. A pretendente: LUCIANA 
DE SOUZA CAMPOS, viúva, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Paulo, 
Capital, (Subdistrito Liberdade), no dia dezenove de outubro de mil novecentos e 
sessenta e seis (19/10/1966), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Antonio
Augusto de Souza Campos e de Enide Della de Souza Campos.

O pretendente: ANDRÉ PERDIGÃO DE CASTRO TRAVASSOS, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Montargil, Ponte Sôr, Portugal, no dia treze de agosto de mil
novecentos e setenta e sete (13/08/1977), residente e domiciliado em Portugal, fi lho
de António de Castro Soeiro Travassos e de Maria Bernardete Pinto da Silva Perdigão
Soeiro Travassos. A pretendente: VANESSA DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN,
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, Capital, (Subdistrito Bela Vista),
no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/09/1987), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Ronald Wallace Simonsen e de Mercedes de
Arruda Botelho Simonsen.

O pretendente: GUILHERME DAHER DE CAMPOS ANDRADE, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e
cinco de junho de mil novecentos e oitenta e três (25/06/1983), residente e domiciliado
neste subdistrito, fi lho de José Roberto de Campos Andrade e de Elisabeth Daher 
Campos Andrade. A pretendente: SUSANA LU WOJCIK, solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em  Cuiabá, Estado do Mato Grosso (3º Ofi cio), no dia nove de dezembro de
mil novecentos e oitenta e dois (09/12/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Ary Wojcik e de Lubomera Wojcik.

O pretendente: PITTER SCHATTAN, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dois de fevereiro de mil novecentos e
oitenta e oito (02/02/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Murillo 
Cerello Schattan e de Esther Cuten Schattan. A pretendente: FERNANDA FLIGELMAN, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera)
no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (13/02/1992), residente e 
domiciliada nesta Capital, fi lha de Meir Fligelman e de Ercilia Coifman Fligelman. Obs.:
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: GUILHERME ROSSETTO NUNES DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (01/03/1986), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de José Carlos Nunes de Oliveira e de Diva Aparecida Rossetto de
Oliveira. A pretendente: MELISSA POTIENS MARTINS, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Botucatu, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia onze de março de
mil novecentos e oitenta (11/03/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de
José Tadeu Reis Martins e de Maria Emilia Potiens Martins.

O pretendente: LUÍS FERNANDO PERINI, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (2ª Zona), no dia dezoito de março de mil
novecentos e setenta e oito (18/03/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Nestor Perini e de Eliana Maria Perini. A pretendente: RENATA SUAREZ FRANCES-
CHINI,solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira 
César), no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e sete (15/11/1977),
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Inacio Gonzaga Franceschini e 
de Maria de Las Gracias Suarez Franceschini.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009129-58.2016.8.26.0005 A MMª Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Drª. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Reginaldo Godoi Gonçalves, CPF 297.407.968-77, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagar a 
quantia de R$ 15.962,35, em 15(quinze) dias , de acordo com o art. 523, § 1º do NCPC, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor total do débito em caso de não pagamento, acrescido da verba honorária 
para a fase de cumprimento de sentença de 10% sobre o valor total do débito. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 14 de setembro de 2016. 

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011097-
83.2014.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANUSA 
SOUSA BARRA MANSA, RG 29.382.316-9, CPF 281.633.948-38, que Instituição Paulista 
Adventista de Educação e Assistência Social ajuizou-lhe uma ação de Procedimento Sumário 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-a ao pagamento de 
R$9.431,30 (atualizado até 19/04/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. 
ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016. 

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0215517-
77.2008.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da lei, etc. FAZ SABER a HS Lavanderia LTDA, CNPJ. 
65.089.237/0001-36 e Margarida Oliveira Alves, CPF. 088.342.128-35, que Houghton Brasil LTDA 
ajuizou-lhes uma ação de Execução, objetivando o recebimento R$ 62.206,31 (Out/2008), oriundos das 
duplicatas nºs. 209337, 209526, 209560, 209561, 209588, 209966, 209967, 210305, 210432, 210433, 
210434, 210536, 210546, 210917, 211012, 211239, 211462, 211463, 211464, 211517 e 211596, 
vencidas e não pagas. Encontrando-se as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem, ou reconheçam o crédito 
da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem 
para garantia da execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

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

DIREITO : LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS .
Processo Nº1106275-93.2013.8.26.0100 - Procedimento ComumIndenização por Dano Moral que
Clarisse Mendes D Ávila promove em face de Maria Zélia Vieira Oblonzik. MM. Juiz de Direito da 22ª

ç p q

Vara Cível do Foro Central Cível Comarca da Capital Estado de São Paulo, Dr Luis Felipe Ferrari 
Bedendi, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a(o) Maria Zelia Vieira Oblonzik, CPF 075.259.628-47 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum declaratória de nulidade e/ou anulação
de decisões judiciais, contrato de confissão de dívida, cambiárias ,protestos e outras avenças c.c. 
indenização por danos morais , por parte de Clarisse Mendes D Avila ,RG,36.239.800 8, CPF /
MF ,238.631.880- 04, da pretensão da autora, declarar a nulidade e/ou anulação de decisões 
judiciais contrato de confissão de dívida, cambiárias protestos e outras avenças c.c. indenização 
por danos morais. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por EDITAL., com o prazo de 30 dias, para os atos e termos da ação proposta , com
p q g

pedido de tutela jurisdicional antecipada, no sentido de determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS
Ç p p p ç p pç

do instrumento particular de confissão da dívida original (R$ 110.000,00), datado de 04/01/2011,
no valor de R$ 131.345,73 ao final, julgar totalmente PROCEDENTE esta ação c.c. indenização
por danos morais, declarar a nulidade e/ou anulação dos atos,negócios, reconhecendo o vício de 
consentimento nos atos e negócios jurídicos apresentados pela ré e então declarar a nulidade e/
ou anulação dos atos, negócios jurídicos, alvará, decisões judiciais, cambiárias e protestos, além 
de suspender os efeitos e declarar nulo qualquer ato de venda ou alienação do imóvel (dado em 
garantia) ,situado no Município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Vinte e Sete 
de Janeiro nº 638, objeto da matrícula nº 14.616 do Registro de Imóveis da Comarca de Jagua-
rão, dado em garantia no Processo nº 0225524-26.2011.8.26.0100, em trâmite na 22ª Vara Cível 
do Fórum Central Cível Comarca de São Paulo, e CONDENAR a REQUERIDA no pagamento 
dos danos morais a serem arbitrados, nas despesas, nas custas processuais e nos honorários
advocatícios. Prazo para embargos, 15 dias, com a advertência de que será nomeado curador
especial em caso de revelia (Artigo 257 do NCPC).Será o presente edital , por extrato , afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo 10 de Outubro do ano 2016.                             17 e 18/11
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O pretendente: EMERSON EZEQUIEL MANOEL, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Ezequiel Manoel e de Severi-
na Maria Manoel. A pretendente: ANDRÉIA BERNARDO, profi ssão: telefonista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Raymundo Bernardo e de 
Elizete Aparecida de Carvalho Bernardo.

O pretendente: ROBERTO EMYGDIO GIRAUD, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1949, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Calipio Emygdio Giraud e de Erika Alma 
Nugis Giraud. A pretendente: MARIA IVONE DA SILVA, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Quipapá - PE, data-nascimento: 12/02/1954, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Amancio Sobrinho e de Maria 
José da Silva.

O pretendente: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: serralheiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 08/03/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moacir Pereira dos Santos e de 
Josefa Maria da Silva. A pretendente: DILEUSA MARIA MARQUES, profi ssão: encarre-
gada de expedição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/01/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deoclides 
Rodrigues Marques e de Maria Jose da Silva Marques.

O pretendente: SÉRGIO AGOSTINHO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Urucânia - MG, data-nascimento: 12/10/1973, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Agostinho e de Terezinha Maria de Jesus. 
A pretendente: CLÁUDIA FERREIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Urucânia - MG, data-nascimento: 31/08/1980, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lúcia Helena Ferreira.

O pretendente: GERALDO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: autonomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Malacacheta - MG, data-nascimento: 02/09/1959, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvencio Ferreira de Souza e de 
Elvira Estevão dos Santos. A pretendente: MARIA LÍCIA PEDREIRA BATISTA, pro-
fi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina - BA, data-nascimento: 
20/03/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tertulino 
Pedreira Batista e de Maria Pedreira Batista.

O pretendente: NAILTON GOMES SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Batista Santos e de Maria José 
Gomes Santos. A pretendente: MARILIA AMANCIO ALVES, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/01/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adorico Alves Felizardo e de Fran-
cisca Amancio Alves.

O pretendente: IGOR MILARD DIAS, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Nanuque - MG, data-nascimento: 24/08/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Pereira Dias e de Rosania Milard Dias. A 
pretendente: CATIA SERGIO FREITAS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Agras de Freitas e de Irene Sergio de Freitas.

O pretendente: JOSÉ VICENTE CAMPOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Aparecida - SP, data-nascimento: 20/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente dos Santos Campos e de Maria José 
Campos. A pretendente: ANGELITA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: balconista de 
frios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1977, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Sebastião Barbosa da Silva e de 
Maria Ivone da Silva.

O pretendente: ISAÍAS MIGUEL DOS SANTOS FILHO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caaporã - PB, data-nascimento: 04/11/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaías Miguel dos Santos e de Edilza 
Targino de Santana. A pretendente: FRANCIELE DE OLIVEIRA FEITOSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Alves Feitosa e de 
Ivone Nogueira de Oliveira.

O pretendente: WILSON MACIEL SOUZA DE SANTANA, profi ssão: vistoriador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/03/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rodrigues de Santana e de 
Maria do Socorro de Souza Santana. A pretendente: EDILENE ROMA DA COSTA, pro-
fi ssão: assistente de RH, estado civil: solteira, naturalidade: Tuntum - MA, data-nasci-
mento: 06/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Alves da Costa e de Rita Rocha Roma.

O pretendente: VINICIUS SANTOS FIDELIS, profi ssão: assistente administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Irineu Fidelis e de Josenilda 
de Jesus Santos. A pretendente: RUTE TAIS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1996, residente e domici-
liada nesta Capital - SP, fi lha de Daniel José da Silva e de Edna Josefa da Silva.

O pretendente: SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1973, residente 
e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Claudir Ribeiro dos Santos e de Ana Pereira 
dos Santos. A pretendente: ERVILLE DE OLIVEIRA LOPES, profi ssão: encarregada de 
frios, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 26/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Murilo Domingos Lopes e 
de Lindinalva de Oliveira Lopes.

O pretendente: ADRIANO DE SOUZA AZEVEDO, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itagibá - BA, data-nascimento: 14/03/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Joaquim de Souza e de Sirlei Novais Aze-
vedo. A pretendente: DANIELEY DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Francisco da Silva e de Apareci-
da Donizete de Oliveira Silva.

O pretendente: LUCAS APARECIDO BOTELHO, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, fi lho de Ronaldo Aparecido Botelho e de Elizabete Maria Osó-
rio Botelho. A pretendente: LILIAN FERREIRA, profi ssão: copeira, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Augusto Ferreira e de Albertina Alves 
Gomes Ferreira.

O pretendente: ISMAEL FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: militar reformado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1959, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Ferreira de Souza e de 
Lindomar Araujo Lins de Souza. A pretendente: MARIA LIDUINA FREIRE PINHEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 
20/10/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito 
Moreira Pinheiro e de Zilma Freire Pinheiro.

O pretendente: WALTER JÚNIOR PIMENTEL, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/10/1993, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Calso Glis Pimental e de Maria do Socorro Francisco 
Pimentel. A pretendente: DÉBORA DE SOUSA BARRETO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Marques Barreto e de Elenice 
Maria de Sousa.

O pretendente: ALLAN ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/07/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto dos Santos e de Francisca 
Ester de Anadrade dos Santos. A pretendente: CAROLINE CRISTINE RIBEIRO DA 
SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ronaldo Ribeiro da Silva e de Ana Paula Moreira da Silva.

O pretendente: JEILSON FERNANDO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Cortês - PE, data-nascimento: 01/03/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanilda Maria Afonso da Silva. A 
pretendente: ANGELICA SILVA DE SANTANA SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ibirataia - BA, data-nascimento: 27/01/1998, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Evandro Pereira Sousa e de Ivanilda 
Silva de Santana Sousa.

O pretendente: EDINEI MENEZES SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flosino Alves Silva e de Olimpia Menezes de 
Oliveira Silva. A pretendente: FATIMA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 06/09/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Maria 
Aparecida de Almeida Silva.

O pretendente: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Lopes da Silva e 
de Maria Cleonilda da Silva. A pretendente: LETÍCIA SANTOS LIMA, profi ssão: cai-
xa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1990, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Valdo Rosa Lima e de Anisia 
Pereira dos Santos.

O pretendente: ADELCIO CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 15/06/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elionda Pereira Santos e de Solange 
Cardoso de Oliveira. A pretendente: JOYCE MOREIRA DE LIMA, profi ssão: técnica 
de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Luiz 
Pereira de Lima e de Arinalda de Sousa Moreira.

O pretendente: DOUGLAS DOS SANTOS ROSA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/03/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson dos Santos Rosa e de Luciene 
Sousa Santos. A pretendente: JULIA DE LIMA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/02/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Costa Santos e de Rosaria de 
Lima.
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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: EDSON FERREIRA FIDELIS, profi ssão: inspetor de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/09/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Fidelis e de He-
lena Maria Ferreira. A pretendente: ÍRIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ériton Teixeira Cavalcante 
e de Eliete Sandra Cavalcante.

O pretendente: FRANCINALDO DUTRA DE OLIVEIRA, profi ssão: encarregado de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Coelho Neto - MA, data-nascimento: 
19/02/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Batista de Oliveira e de Maria do Socorro Dutra. A pretendente: ALINE CRISTINA 
PEREZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 10/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gilberto Aparedico Perez e de Zilda Pires Alves Perez.

O pretendente: JUBILIAN JESUS SILVA, profi ssão: cartorário, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ciceto Dantas - BA, data-nascimento: 18/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribeiro Silva Irmão e de Selma Silveira de 
Jesus. A pretendente: ALINE DA SILVA DE ANDRADE, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 01/10/1991, residente e domi-
ciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Natanael Valim de Andrade e de Ivânia Maria 
da Silva.

O pretendente: JHONATTA DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: offi ce boy, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/03/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Jefferson Costa Rodrigues e de Andreia Bento 
da Silva. A pretendente: EVELLYN SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: analista de back 
offi ce, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/03/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hernandes Procopio dos 
Santos e de Hilda da Silva Souza.

O pretendente: EVERTON LUIZ DA ROCHA, profi ssão: auxiliar de feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz da Rocha e de Isabel Fernandes 
Pedruncci da Rocha. A pretendente: FRANCIELE FREITAS SOARES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerolino Neres Soares e 
de Maria de Lourdes Freitas Soares.

O pretendente: ALBERDAN DA SILVA BANDEIRA, profi ssão: balconista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Buriti Bravo - MA, data-nascimento: 09/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Alberto Alves Bandeira e de 
Sebastiana Alves da Silva. A pretendente: FRANCISCA HELIENE DA SILVA LIRA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Buriti Bravo - MA, data-nasci-
mento: 06/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carneiro Lira e de Teresa Ferreira da Silva.

O pretendente: EDILSON DE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulo da Silva e de Maria Elias 
de Oliveira da Silva. A pretendente: THAIS SOUSA DE MELO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Dorival Luis de Melo e de Sandra Maria 
Sousa de Melo.

O pretendente: FABIANO LIMA DE FREITAS, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Pereira de Freitas e de Maria José 
de Freitas. A pretendente: MARISA ROCHA SOUSA, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/12/1976, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Rocha de Sousa e 
de Maria Aparecida Leite Sousa.

O pretendente: CLEITON ALVES DE SOUZA, profi ssão: técnico em segurança do tra-
bal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Alves de Sou-
za e de Lucimeire Costa Siqueira. A pretendente: MARRIET PIMENTEL SOARES DE 
OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 03/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jair Soares de Oliveira e de Maria Edineuza Pimentel Soares de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE MATIAS DA SILVA MARCELINO, profi ssão: 
escriturário administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 01/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Matias de Oliveira Marcelino e de Rosímeire da Silva Marcelino. A pretendente: JÉSSI-
CA LIMA NOGUEIRA PEREIRA, profi ssão: promotora de eventos, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogério dos Santos Pereira e de Neumara Lima 
Nogueira.

O pretendente: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: conferente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Esplanada - BA, data-nascimento: 16/12/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Jesus Almeida e de Leonor 
dos Santos Almeida. A pretendente: CRISLANDIA GOMES MUNIZ, profi ssão: auxi-
liar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Cesar 
Muniz e de Rosicleide Gomez Muniz.

O pretendente: GABRIEL FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Taipu - RN, data-nascimento: 28/07/1972, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Francisco Rosendo Sobrinho e de Gasparina Ro-
sendo da Silva. A pretendente: ROSÂNGELA SOUZA SANTOS, profi ssão: agente ope-
racional, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú - BA, data-nascimento: 23/08/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Procópio de Almeida 
e de Marivalda Souza Santos.

O pretendente: MAURICIO GONZAGA DE ANDRADE, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deroaldo Andrade e de Marlene Gonzaga 
de Andrade. A pretendente: MARISA DORA SILVA DELGADO, profi ssão: autonoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sergio Delgado Diaz e 
de Antonia Maria Silva.

O pretendente: EMERSON RODRIGO GOMES, profi ssão: analista de atendimento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gedeão Alves Gomes e de Beatriz 
Aparecida de Souza Gomes. A pretendente: JANINE TERRAZAZ DE FARIA, profi ssão: 
recreacionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Apa-
recido de Faria e de Ester Aparecida Toledo Terrazaz.

O pretendente: WELTON RIOS LIMA, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Codó - MA, data-nascimento: 07/11/1986, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco dos Santos Lima e de Francisca Rios Lima. A preten-
dente: ELANE BRITO RIOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
Codó - MA, data-nascimento: 15/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Vieira Rios e de Maria Elilda Brito Rios.

O pretendente: REANDSON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 12/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pereira da Silva e de Maria da Conceição 
da Silva Pereira. A pretendente: CARLA DRYELE FRAZÃO DA SILVA, profi ssão: geren-
te predial, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 29/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Petronio Frazão 
da Silva e de Kelly Rubiana da Silva.

O pretendente: THALES DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deilson Pereira Gomes e de Valdeci Batista 
dos Santos. A pretendente: ÉVELYN EGUIMARÃES DA SILVA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Janaúba - MG, data-nascimento: 31/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eguimarães Miguel da 
Silva e de Lucimara Silva da Cruz Silva.

O pretendente: VALDIR MARQUES PEREIRA, profi ssão: mecânico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Governador Valadares - MG, data-nascimento: 01/12/1955, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marques Pereira e de 
Oralda Cardoso Pereira. A pretendente: JOANA D’ARC FOCK, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Manhumirim - MG, data-nascimento: 02/01/1952, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Faustino Fock e de Djardina 
Costa de Souza.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA DE SOUZA, profi ssão: ajudante de 
transportadora, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 22/05/1985, residente e domiciliado em Mauá - SP, fi lho de Antonio Ferreira 
de Souza e de Antonia da Silva de Souza. A pretendente: KELLY CRISTINA BISPO DE 
AMORIM DA SILVA, profi ssão: professora de educação infanti, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ubirajara da Silva e de Denise Bispo de Amorim.

O pretendente: SILVANO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Silvano José dos Santos e de Raquel 
Santos Nascimento. A pretendente: TAIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: re-
cepcionista de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 11/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edimauro 
dos Santos e de Benedita Edna de Oliveira Santos.

O pretendente: ADILSON MESSIAS DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 14/03/1966, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Edilizete dos Santos. A pretendente: 
RENATA SOARES DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manuel Rodrigues de Sousa e de Valdina Soares de Sousa.

O pretendente: RICARDO BATISTA GOMES, profi ssão: lider de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carpina - PE, data-nascimento: 16/08/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Gomes da Silva e de Maria de 
Fátima Ferreira Gomes. A pretendente: ALINE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Liozy Batista 
de Oliveira e de Valdelice Silva de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON SANTOS DE LIMA, profi ssão: desenvolvedor web, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givanildo Ramos de Lima e de Ro-
semeire Miranda Santos de Lima. A pretendente: DEBORAH MELISSA SOARES DA 
SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 12/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Messias Soares e de Denise Helena Alves da Silva.

O pretendente: GIOVANI CORREIA MARTINS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/03/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elidio Correia Martins e de Lourdes Apa-
recida Martins. A pretendente: GIVANETE PEREIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/07/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Pereira dos Santos e de Maria 
Jose dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SANTOS GOMES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/05/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes e de Laede San-
tos Gomes. A pretendente: BIANCA CAROLINA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Rodrigues de Souza 
e de Josi Mara Garcia.

O pretendente: JONAS CLEBER DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 31/10/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roselita da Silva. A pretendente: LUZIA 
NEVES VELOSO, profi ssão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: Lajedo - PE, 
data-nascimento: 12/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Ferreira Veloso e de Francisca Maria das Neves Veloso.

O pretendente: LUCAS JESUS SILVA, profi ssão: motorita, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Tucano - BA, data-nascimento: 19/01/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Juvencio de Jesus Silva e de Francisca Nascimento de Jesus. 
A pretendente: THALIA MATOS DOS SANTOS, profi ssão:, estado civil: solteira, natura-
lidade: Tucano - BA, data-nascimento: 15/12/1998, residente e domiciliada em Tucano, 
fi lha de Hamilton Pereira dos Santos e de Josefa Santos Matos.

O pretendente: ALLAN DE FRANÇA FERREIRA, profi ssão: impermeabilizador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/07/1988, residen-
te e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Geraldo Antonio Ferreira e de Marineide 
de França Ferreira. A pretendente: NATHANNY LAYLA CARDOSO BRAZ, profi ssão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Braz e de Olina 
Cardoso Sacerdoote.

O pretendente: IGOR CERQUEIRA MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: assistente 
logistico, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/08/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito 
Moreira dos Santos e de Maria Lourdes de Cerqueira dos Santos. A pretendente: 
DEBORA CUNHA DO ROSARIO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 17/02/1998, residente 
e domiciliada em Poá - SP, fi lha de Sergio Ricardo do Rosario e de Katia Cristina 
Cunha de Jesus.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA DOURADO, profi ssão: auxiliar de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailton Queiroz Dourado e de 
Antonia Edilene da Silva. A pretendente: MAYHARA FRANCINE DA SILVA SOARES, 
profi ssão: operadora de tele agendamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 27/12/1996, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de 
Ageu Del Pozzo Soares e de Silvanete Alves da Silva Soares.

O pretendente: RIVALDO PAIXÃO DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Escada - PE, data-nascimento: 15/06/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Paixão da Silva e de Maria do Carmo 
Paixão da Silva. A pretendente: CHARLENE DE FATIMA LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Monteiro - PB, data-nascimento: 09/02/1978, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Francisco de Lima e de Severina 
Judite de Lima.

O pretendente: RONEI KERKHOVEN DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Romelândia - SC, data-nascimento: 26/11/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Airton dos Santos e de Fatima Kerkhoven 
dos Santos. A pretendente: PALOMA CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: autonoma, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elisangela de Sousa.

O pretendente: EDUARDO PEREZ NABERO, profi ssão: assistente administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 05/07/1981, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Valdomiro Perez Nabero e de Isabel 
Cristina Nabero. A pretendente: TÂNIA SILVA MOREIRA, profi ssão: assistente juridica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Presidente Jânio Quadros - BA, data-nascimento: 
06/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
José Moreira e de Maura Santos Silva Moreira.

O pretendente: TONIEL ALVES DA CONCEIÇÃO, profi ssão: ajudante de mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Água Branca - AL, data-nascimento: 04/05/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Robério da Conceição e de 
Gilda Alves da Conceição. A pretendente: TANIA DE OLIVEIRA SOARES, profi ssão: 
ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Cabaceiras do Paraguaçu - BA, 
data-nascimento: 19/05/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Passos Soares e de Lindinalva de Oliveira.

O pretendente: CIRLANDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, profi ssão: açougueiro, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Calumbi - PE, data-nascimento: 09/11/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sebastião do Nascimento e 
de Maria Cândido do Nascimento. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, pro-
fi ssão: coopeira, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz - RN, data-nascimento: 
12/04/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Paulo da Silva e de Expedita Paulo da Silva.

O pretendente: JOSÉ FAGNER SOUSA SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Aurora - CE, data-nascimento: 16/02/1996, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Francisco dos 
Santos e de Josefa Ivanir de Sousa Santos. A pretendente: THALITA DA SILVA 
DOS SANTOS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Americana - SP, data-nascimento: 16/06/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de José Aurélio dos Santos e de Luciene da 
Silva Braga.

O pretendente: KELVIN CERQUEIRA DE MACEDO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos de 
Macedo e de Elizabeth Macedo de Cerqueira. A pretendente: NATHÁLIA DA SILVA 
PEREIRA, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalida-
de: Santo André - SP, data-nascimento: 15/04/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, filha de Joilson de Jesus Pereira e de Vonineide da Silva 
Santos Pereira.

O pretendente: ANDERSON CARLOS DE LIMA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Valdenor de Lima e de 
Raimunda Jorge de Lima. A pretendente: JAMILI BOMFIM CHAVES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Rosa Chaves e de 
Nivalda Pereira Bomfi m Chaves.

O pretendente: VINÍCIUS SILVA SINATORE, profi ssão: técnico de intalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Sinatore Filho e de Maria Silva 
Sinatore. A pretendente: ANA CARLA DA SILVA, profi ssão: gerente de fi lial, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/07/1988, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Erinaldo José Mauricio da Silva e de Rozenilda 
Maria da Silva.

O pretendente: NATANAEL FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de aca-
bamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/08/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Regi-
naldo Augusto da Silva e de Laudiceia Ferreira da Silva. A pretendente: TAYNÁ 
SOARES JESUS GONÇALVES, profissão: técnica de informatica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Ronaldo Jesus Gonçalves e de 
Andreia Soares Gomes.

O pretendente: EVANDRO RODRIGUES DE MATOS CANDIDO, profi ssão: analis-
ta de telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 06/09/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Vander Ruiz Candido e de Maria das Graças Rodrigues Silva. A pretendente: 
ADRIELLY TAYCHIRA MOURA NUNES, profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/08/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Nunes e de Ana 
Cristina de Moura Nunes.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES DA SILVA, profi ssão: caixa, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1984, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Pedro Fernandes da Silva e de Sonia Maria Fernandes 
da Silva. A pretendente: MARIA CRISTINA BERTO PEREIRA, profi ssão: cabelereira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1965, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Otavio Berto Pereira e de 
Jesuilda Mendonça.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA MENEZES, profissão: auxiliar de almixa-
rife, estado civil: solteiro, naturalidade: Nossa Senhora da Glória - SE, data-nas-
cimento: 26/02/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho 
de Edemilson Ferreira Rodrigues e de Veronica Soares Menezes. A pretendente: 
ANA DAYSE DA SILVA ARCANJO, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1983, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Gabriel Arcanjo e de Rosimá 
da Silva Arcanjo.

O pretendente: WESLEY VALÉRIO CONDE, profi ssão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Claudio Bonifacio Conde e de Luciana Racolti 
Valério Conde. A pretendente: PATRICIA DA LUCENA BRAGA DA SILVA, profi ssão: 
analista de crédito e cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 14/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Braga da Silva e de Alda Inácia da Lucena Silva.

O pretendente: LUCAS DE MELO GAMAS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Aparecido Gamas e de Suzanete de Melo. A 
pretendente: LETICIA ROSA DOS SANTOS FLAUZINO, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silas Batista Flauzino e de Jucimara 
Rosa dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ASIEL LOPES DOS SANTOS, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Barra do Turvo - SP, data-nascimento: 01/09/1985, residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, fi lho de Sinesio Pinheiro dos Santos e de Marli Arruda Lopes dos 
Santos. A pretendente: ELAINE CRISTINA RIBEIRO, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1985, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido do Carmo Ribeiro e de Osmarina 
Aparecida de Souza Ribeiro.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Arcanjo de Souza 
e de Lindalva Rosa dos Santos. A pretendente: RENATA SILVA DOS SANTOS, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar Felix 
dos Santos e de Guiomar da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DIBBERN SEGURA, profi ssão: bancario, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maercio Valentim Segura e de Magali Dibbern de 
Souza. A pretendente: VIVIANE ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: Registro - SP, data-nascimento: 16/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Gonçalves dos 
Santos e de Aparecida Gonçalves da Rocha Santos.

O pretendente: PERIS DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Passagem Franca - MA, data-nascimento: 23/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira e de Angelita 
Alves de Oliveira. A pretendente: GISELE RÉGIA ALVES DO NASCIMENTO, profi s-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Alves do Nascimento e de Valdeci dos Santos Nascimento.

O pretendente: JERRE ADRIANO ANTAO DE SOUSA, profi ssão: encarregado de 
obras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio - PI, data-nascimento: 
09/02/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Antao de Sousa e de Francisca Pereira de Sousa. A pretendente: SILÊNE DE MA-
CÊDO OLIVEIRA, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: Ouricurí 
do Ouro - BA, data-nascimento: 12/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Rosa de Oliveira e de Maria Aparecida Rosa de 
Macêdo Oliveira.

O pretendente: MIKAEL DA SILVA LIMA, profi ssão: auxiliar de operação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itarantim - BA, data-nascimento: 25/05/1991, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Daniel da Silva Lima e de Nivalda da Silva Lima. A pre-
tendente: JULIANA DOS SANTOS PEREIRA FRANCO, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juscelino José Pereira 
Franco e de Gercina Rosa dos Santos.

O pretendente: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, profi ssão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio - PI, data-nascimento: 19/01/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leone Rodrigues da Costa e de 
Antonia Ribeiro da Silva. A pretendente: SIMONE ALVES GARCIA, profi ssão: auxiliar 
de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Gonçalo - RJ, data-nascimento: 
28/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jefferson 
Antonio da Silva Garcia e de Ilzenir Alves de Oliveira.

O pretendente: EUDES NUNES MACIEL, profi ssão: metalúrgico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/06/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves Maciel e de Antonia Nunes Maciel. 
A pretendente: PALOMA DE ARRUDA, profi ssão: pizzaiola, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Benedito Corrêa de Arruda e de Joseli Nunes 
Ferreira de Arruda.

O pretendente: AMAURI APARECIDO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/09/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Maurício da Conceição e de 
Maria Lurdes de Jesus Conceição. A pretendente: MARILENE DOS SANTOS, profi s-
são: passadeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/01/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ma-
noel dos Santos e de Antonia Severina da Conceição.

O pretendente: ANTONIO CANDIDO DA FRANCA, profi ssão: chefe de cozinha, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tauá - CE, data-nascimento: 14/03/1970, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves da Franca e de Cleonice 
Candida de Oliveira. A pretendente: SANDRA ALVES DA SILVA, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Tauá - CE, data-nascimento: 27/12/1974, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Francisco Alves de Sousa e de Francisca 
Ferreira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, profi ssão: ajulegista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 21/04/1966, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Souza e de Francisca 
Albino de Souza. A pretendente: FÁTIMA MARINHO DO SOCORRO, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/01/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Marinho 
do Socorro e de Maria das Dôres Marinho do Socorro.

O pretendente: LUCAS PEREIRA ALVES, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Rodrigues Alves e de Francisca Pereira 
Alves. A pretendente: KATHLYN DANIELLY QUEIROZ DE ANDRADE, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Peixoto de Andra-
de e de Flavia Vivian Queiroz de Oliveira Andrade.

O pretendente: MARCIO FERREIRA DE LIMA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria Ferreira de Lima e de Maria Luciêne 
da Silva Lima. A pretendente: ANA CLARA DOS SANTOS BRITO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adailson dos Santos Brito e 
de Joelma Ferreira dos Santos.

O pretendente: FABIANO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: almoxarife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/11/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Ana 
Lucia Pereira dos Santos. A pretendente: KELI APARECIDA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/12/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e 
de Cleusa Aparecida Silva.

O pretendente: BRUNO PEREIRA BORGES, profi ssão: balconistaa, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Ferreira Borges e de Maria Socorro Pe-
reira. A pretendente: DAIANE ALVES FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Ferreira e de Maria de Lourdes Alves 
Ferreira.

O pretendente: ADERALDO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camarim - CE, data-nascimento: 03/12/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Alves dos Santos e de Lindalva Alves 
de Sousa dos Santos. A pretendente: FABIANA ANIBA DE OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Feira Grande - AL, data-nascimento: 28/06/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aniba de Oliveira e 
de Josefa Barbosa de Oliveira.
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O pretendente: FILLIPE MAYKI DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Miranda dos Santos e de 
Maria Aparecida Duarte dos Santos. A pretendente: ALINE GONÇALVES DA SILVA, 
profi ssão: ajudante de embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 20/05/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Edmilson Cadete da Silva e de Aurenice Gonçalves Lima.

O pretendente: BRUNO MOTA DE JESUS, profi ssão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Estevão de Jesus e de Maria Dilma Mota de 
Jesus. A pretendente: CAROLINE APARECIDA ARAUJO, profi ssão: confecção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 07/02/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carmen Aparecida Araujo.

O pretendente: MARCIO AZEVEDO DE MORAIS, profi ssão: manobista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucilo Azevedo de Morais e de Josefa 
Simiana de Morais. A pretendente: MARIA ENICLEI MACIEL RAMOS, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: Gavião - BA, data-nascimento: 29/09/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Martinho Oliveira Ramos 
e de Maria Dinalva Maciel.

O pretendente: FABIANO RAMOS DOS REIS BORGES, profi ssão: vendedor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Campo Grande - MS, data-nascimento: 23/05/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton de Souza Borges e de Marli 
Ramos dos Reis. A pretendente: JÉSSICA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celia Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO GOMES, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Ibirarema - SP, data-nascimento: 29/08/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Gomes e de Diva Cuba Gomes. A pretendente: 
COSMIRA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Floresta Azul - BA, data-nascimento: 01/05/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldivino dos Santos e de Norma Gonçalves de 
Oliveira.

O pretendente: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA, profi ssão: segurança, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1993, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Reginaldo Batista de Souza e de Jandira Francisco 
de Souza. A pretendente: MARIA OSILENE RODRIGUES BATISTA, profi ssão: ajudan-
te de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Maracanaú - CE, data-nascimento: 
21/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso Seve-
ro Batista e de Maria Creusa Rodrigues Batista.

O pretendente: FÁBIO FERREIRA DE JESUS, profi ssão: ladrilheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Januária - MG, data-nascimento: 29/07/1989, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de João Evangelista de Jesus e de Maria da Conceição 
Ferreira de Jesus. A pretendente: SANDRA RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 
07/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elza Rodri-
gues Pereira.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: promotor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio da Cruz 
Martins e de Ivani Aparecida Matias dos Santos Sousa. A pretendente: TANIA SILVA 
SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Josias de Jesus Santos e de Maria de Lurdes Silva Santos.

O pretendente: HUGO SANTOS CAETANO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1993, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Antonio Caetano e de Delvani Santana Santos 
Caetano. A pretendente: SAMARA DUTRA LEITE, profi ssão: escrituraria, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/03/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Valdeci Furtado Leite e de Lucineide 
Mendes Dutra Leite.

O pretendente: DURVALINO BORGES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 16/05/1970, residen-
te e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Bruno Ivo de Souza e de Teresa Borges 
de Souza. A pretendente: ARICLENE CASTRO DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itajú do Colinia - BA, data-nascimento: 26/10/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio dos Santos 
e de Marizete Castro dos Santos.

O pretendente: ARLINDO PETRONILO DO RÊGO FILHO, profi ssão: lider de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Camaragibe - PE, data-nascimento: 27/12/1974, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Petronilo do Rêgo e 
de Maria Júlia da Silva do Rêgo. A pretendente: CLEOMÁRCIA APARECIDA PEREIRA 
FERNANDES, profi ssão: técnica em logística, estado civil: solteira, naturalidade: Araçu-
ai - MG, data-nascimento: 24/01/1989, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha 
de Arlindo Pereira Fernandes e de Zilmar Pereira Fernandes.

O pretendente: JONATAS SOUZA VIEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliane de Souza Vieira. A pretendente: GIU-
LIA DOS SANTOS CABRAL, profi ssão: tosadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André - SP, data-nascimento: 01/07/1996, residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Sidney dos Santos Cabral e de Edna Aparecida de Castro Cabral.

O pretendente: MARCELO MARCOS FEITOSA, profi ssão: instalador de acessorios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 05/02/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva Matos Feitosa e de Ana 
Terezinha Rodrigues Feitosa. A pretendente: LISANDRA PATRÍCIA CARILLO, profi s-
são: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio 
Carillo e de Maria Da Luz Santana Carillo.

O pretendente: PABLO VICENTE PEDRONEO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Angatuba - SP, data-nascimento: 05/02/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natilde Pedroneo e de Valdinéia Arruda. A 
pretendente: GABRIELLE DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliseu de Oliveira e de Cristiane Isabel do Prado.

O pretendente: FELIPE ALCANTARA DE ANDRADE, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eraldo Santos de Andrade e de Maria 
Lucia Gomes Alcantara de Andrade. A pretendente: MAYARA ALVES DE SOUZA NU-
NES, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 10/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcos Antonio de Siqueira Nunes e de Maria Alves de Sousa Nunes.

O pretendente: SAMUEL ROGÉRIO DOS SANTOS, profi ssão: operador de cobrança 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 03/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito dos Santos e de 
Deonilia Lopes dos Santos. A pretendente: JULIANA SABELLI SAMPAIO, profi ssão: 
auxiliar de esterelização, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 19/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Luis Sampaio Junior e de Denise Cassia Sabelli.

O pretendente: ANTONIO PAULO SILVA SANTOS, profi ssão: agente administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ipira - BA, data-nascimento: 01/09/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Dias dos Santos e de Celinal-
va Silva Santos. A pretendente: ELIANE BISPO DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Estância - SE, data-nascimento: 24/05/1982, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gileno Bispo dos Santos e de 
Evanilda Silva Santos.

O pretendente: ROBSON BRUM, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Arcanjo Brum e de Suely Regina de Sa 
Brum. A pretendente: THAIS OLIVEIRA RIBEIRO, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Faustino Ribeiro e de Marlucia 
Oliveira Leite.

O pretendente: JAMES DEAN OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: inspetor de qua-
lidade, estado civil: solteiro, naturalidade: Andaraí - BA, data-nascimento: 02/02/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Justino Miguel dos Santos e 
de Maria Joselita Fraga de Oliveira. A pretendente: GEOMÁLIA DOS REIS MEDRADO, 
profi ssão: atendente de lanchonete, estado civil: solteira, naturalidade: Andaraí - BA, 
data-nascimento: 20/07/1973, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de 
Lourivaldo dos Reis e de Gismália Medrado dos Reis.

O pretendente: JOELSON BENEDITO SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: lanterneiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Abel de Oliveira e de Maria 
Bonsucesso da Silva. A pretendente: MAYRA CRISTINA DE JESUS LEOPOLDINO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 15/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marisa de Jesus Leopoldino.

O pretendente: CESAR AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO, profi ssão: autonomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Santos - SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Cordeiro e de Selma Maria 
Felix da Silva. A pretendente: VANESSA JACINTO DA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 06/01/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosita Jacinto de Omena.

O pretendente: LEANDRO ALVES DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilda Alves Soares. A pretendente: MARIA APARECIDA 
CALADO DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Bom 
Conselho - PE, data-nascimento: 03/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ivanildo Calado dos Santos e de Maria José da Costa Santos.

O pretendente: JASON SINI BORGES, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São José do Rio Preto - SP, data-nascimento: 25/07/1997, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Oliveira Borges e de Marcia Cristina 
Sini. A pretendente: ALINE CAVALCANTE DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/2000, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson Frazão da Silva e de Maria 
Luciene Cavalcante da Silva.

O pretendente: FABIO BARBOZA DE ARAUJO, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/01/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Nonato de Araujo e de Eunice Lino Barboza 
de Araujo. A pretendente: THAIS SOUSA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1992, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euvanio Sousa Silva e de Ilidia da Silva.

O pretendente: FLORISVALDO GOMES LIMA, profi ssão: forneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Macururé - BA, data-nascimento: 06/03/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lenivaldo Gomes Lima e de Gildeci Gomes Lima. A pre-
tendente: JANETE SILVA SANTOS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 03/11/1985, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Lima Santos e de Domingas Silva.

O pretendente: SILVIO ROMERO FREIRE DE LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 21/11/1974, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José Jurandir de Lima e de Maria Salete Freire de Lima. A pre-
tendente: ANDRÉIA BELO DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/07/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Soares dos Santos e de Genura Belos dos Santos.

O pretendente: LUIZ PEREIRA GOMES, profi ssão: caixa, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Diamante - PB, data-nascimento: 21/07/1959, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Américo Pereira Gomes e de Maria Francelina Pereira. 
A pretendente: DULCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos - BA, data-nascimento: 15/06/1951, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Teodoro de Oliveira e 
de Maria Teixeira dos Santos.

O pretendente: LUAN CONCEIÇÃO DUARTE, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1992, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Leandro Duarte e de Luciane Conceição Barbosa. A pre-
tendente: ISABELLA DAMACENO LIMA, profi ssão: auxilair de farmacia, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1994, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Miguel de Lima e de Liduina Damaceno de Sousa.

O pretendente: JEAN CARLO PFÜTZE MACHADO, profi ssão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Butiá - RS, data-nascimento: 28/01/1993, residente e domiciliado 
em Butiá, fi lho de Jaime Amorim Machado e de Erna Pfütze Machado. A pretendente: 
PRISCILLA FEITOSA LIMA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Douglas Gomes Lima e de Edijane Feitosa Lima.

O pretendente: ZEESHAN MAQSOOD, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Jhelum, Paquistão -, data-nascimento: 06/12/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maqsood Hussain e de Rasheeda Begum. A 
pretendente: VICTÓRIA RODRIGUES SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evangelo Marcos Soares e de Cristiane Rodri-
gues de Araujo.

O pretendente: VALDENOR DO CARMO GONÇALVES ALVES, profi ssão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mocajuba - PA, data-nascimento: 18/04/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Getúlio Alves e de Matilde 
Gonçalves. A pretendente: DANIELE FERREIRA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
10/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ray-
mundo Lino dos Santos e de Antonieta Ferreira de Souza dos Santos.

O pretendente: DIEGO MELO DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Souza da Silva e de Maria Misma Freitas de 
Melo. A pretendente: GABRIELY CAMPOS SILVA, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis Santos Silva e de 
Maria Cristina Oliveira Campos Silva.

O pretendente: HIAGO MORAIS DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/09/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Jose Novaes dos Santos e de Suzi dos San-
tos Morais. A pretendente: PATRICIA BRATTI ALVES, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Clarindo Alves e de Sidnéia Bratti Alves.

O pretendente: EVERTON WILLIAM CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/07/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de David Florentino de Oliveira 
e de Maria Alice Cardoso de Oliveira. A pretendente: ANDRY EVENYS FERNANDO 
DA SILVA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: Igarassu - PE, data-
nascimento: 07/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rosivaldo Fernando dos Santos e de Ana Perreira da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 03/06/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Olinto Barbosa e de Alba Maria 
da Silva Barbosa. A pretendente: CINTIA RODRIGUES DE AGUIAR, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Barboza de Aguiar e de 
Maria Eliza Borges Rodrigues.

O pretendente: AFONSO BERNARDO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: supervisor de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 
23/05/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Afonso Ber-
nardo da Silva e de Norma da Silva Oliveira. A pretendente: FAGNA MARIA DE SOUSA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São José de Piranhas - PB, 
data-nascimento: 22/05/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Pedro 
Severino Sobrinho e de Cosma de Sousa Lima.

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: ERASTO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de máquinas, nascido em Itabuna - BA, no dia 26/07/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de 
Edetildes André Moreira. A pretendente: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Coroatá (Bacanal) 
- MA, no dia 10/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Ribamar Vieira Pinto e de Sebastiana dos Santos Pinto.

O pretendente: ANDRÉ JUNIOR COSTA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão consultor de 
vendas, nascido em Cuibá - MT, no dia 21/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gerson Benedito da Silva e de Greicimara Costa Peixoto. A preten-
dente: KARINA PAIVA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida nesta Subdistrito - SP, no dia 12/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo Carneiro de Araújo e de Juscelina Paiva de Araújo.

O pretendente: ALBERTO MAGNO DIAS SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de planejamento, nascido emn Aiuruoca - MG, no dia 29/11/1986, residente e domiciliado 
Aiuruoca - MG, fi lho de Geraldo Campos Siqueira e de Maria Bonsucesso Pires Dias Si-
queira. A pretendente: DEBORAH PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliezer Paz de Araujo e de Marina Garcia Pereira de 
Araujo. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Rergistro Civil de Aiuruoca - MG.

O pretendente: LUCAS GOMES DURANIS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Bom Jesus da Serra (Poções) - BA, no dia 27/11/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bispo Duranis e de Ines Freire Gomes 
Duranis. A pretendente: GRAZIELLY LEMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 10/07/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudemiro Nolasco da Silva e de Sebastiana 
Lemos da Silva.

O pretendente: RAPHAEL YUKIHIRO UEHARA, estado civil solteiro, profissão 
projetista, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 26/01/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hiroaki Uehara e de Olga 
Sayuri Obuti Uehara. A pretendente: STELLA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
19/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Dineia Teixeira dos Santos.

O pretendente: ANTONIO ALVES TEIXEIRA NETO, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 15/05/1964, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Alves Teixeira e de 
Maria Zilda Teixeira. A pretendente: DENISE GODOY, estado civil solteira, profissão 
digitadora, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 26/06/1968, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Rubens de Godoy e 
de Guilhermina Barroso Godoy.

O pretendente: MICHAEL LUCATO, estado civil solteiro, profissão envelopador, 
nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 09/04/1977, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Lucato e de Neuza 
Faria Lucato. A pretendente: TATIANA ZORRON DE PAULA, estado civil solteira, 
profissão controladora de acesso, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
12/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Heitor 
José de Paula e de Elizabete Zorron de Paula.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 12/02/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Porfi rio da Silva e de Marta 
Regina da Silva. A pretendente: ANDRÉA ROCHA ANDRADE, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de contabilidade, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 17/11/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edelcio Farias Andrade 
e de Neusa Rocha Andrade.

O pretendente: ANTONIO WAGNER COSTA OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão montador, nascido em Cariré - CE, no dia 25/10/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Pereira de Oliveira e de 
Célia Costa Oliveira. A pretendente: ROCICLEIDE SILVA DA COSTA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Sobral - CE, no dia 07/06/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Eleuterio da Costa 
e de Antonia Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE ARAUJO ATILIO, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de projetos, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 17/06/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Roberto Atilio e de Mar-
cia Pereira de Araujo Atilio. A pretendente: GÉSSICA POMBANI FRATUCCI, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de homologação, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 
13/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Rogério Fratucci e de Sonia Maria Pombani Fratucci.

O pretendente: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GALHARDO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em seguros, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 19/12/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Mariano Galhardo e de Silmara de 
Oliveira. A pretendente: ELISÂNGELA ARNALDO GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em União dos Palmares (Santana do Mundaú) - AL, 
no dia 10/11/1978, residente e domiciliada no Jardim Carumbí, São Paulo - SP, fi lha de 
João Gomes da Silva e de Quiteria Arnaldo Gomes. Obs.: Cópia do edital de proclamas 
para ser afi xado no Cartório de residência da contraente.

O pretendente: RODRIGO BEY BULGARONI, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeu-
ta, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 08/10/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Salgado Bulgaroni e de Maria Tereza 
Bey Bulgaroni. A pretendente: NICOLE FAVARO SILVIO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica administrativa, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 19/02/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Silvio e de Tania Marisa 
Favaro Silvio.

O pretendente: JACKSON RODRIGUES IHER, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cacheirinha - SP, no dia 09/09/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiza Rodrigues Iher. A pretendente: FLÁVIA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta 
Capital - SP, no dia 18/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Martins Benedito da Silva e de Noeme Pereira da Silva.


