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“Para se ter sucesso, 
é necessário amar de 
verdade o que se faz. 
Caso contrário, levando 
em conta apenas o 
lado racional, você 
simplesmente desiste. 
É o que acontece com a 
maioria das pessoas”.
Steve Jobs (1955/2011)
Empresário americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,85% Pontos: 
61.070,27 Máxima de +1,85% : 
61.070 pontos Mínima estável: 
59.963 pontos Volume: 10,78 
bilhões Variação em 2016: 
40,88% Variação no mês: -5,94% 
Dow Jones: +0,37% (18h33) Pon-
tos: 18.938,16 Nasdaq: +0,76% 
(18h33) Pontos: 5.361,99 Ibove-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3518 Venda: R$ 3,3526 
Variação: -1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,43 Venda: R$ 3,53 
Variação: -1,03% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3511 Venda: R$ 
3,3517 Variação: -1,18% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3170 
Venda: R$ 3,5030 Variação: 
-0,68% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,70% ao 
ano. - Capital de giro, 15,82% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.209,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,91%.

bro) Cotação: R$ 3,3640 Variação: 
-0,97% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,0619 Venda: US$ 1,062 
Variação: +0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5520 Venda: R$ 
3,5540 Variação: -1% - Euro tur-
ismo Compra: R$ 3,5000 Venda: 
R$ 3,7370 Variação: -0,53%.

spa Futuro: +2,02% Pontos: 
61.660 Máxima (pontos): 61.680 
Mínima (pontos): 60.730. Global 
40 Cotação: 932,880 centavos 
de dólar Variação: +1,29%.

Em um de seus dis-
cursos mais longos 
desde que assumiu a 

Presidência da República, 
Michel Temer disse ontem 
(21), durante a abertura das 
reuniões do novo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social, que as difi culdades 
pelas quais passa o país vão 
além da questão do défi cit 
fi scal e passam também por 
um “défi cit da verdade”, que 
acabou por isolar o governo 
anterior. Se o país conti-
nuasse no ritmo em que 
estava, disse o presidente, 
teria de ser “fechado para 
balanço em 2024”.

“No Brasil que encon-
tramos não havia apenas o 
défi cit fi scal. Havia também 
um certo défi cit da verdade. A 

     

Temer: governo estava 
isolado, com crise fi scal 
e “défi cit da verdade”

gigantesca crise que herdamos 
é, em parte, produto de tenta-
tivas de disfarçar a realidade”, 
disse o presidente. Durante sua 
fala, Temer apresentou parte 
da estratégia do seu governo 
para amenizar os problemas 
econômicos do país. 

“Nossa crise é de natureza 
fiscal. Por muito tempo, o 
governo gastou mais do que 
podia. Agora, a realidade bate à 
porta e cobra seu preço. O dé-
fi cit era de R$ 170 bilhões, e o 
da Previdência poderá chegar 
a R$ 140 bilhões. São défi cits 
assustadores que ruíram a con-
fi ança dos investidores e dos 
consumidores. O preço desse 
descuido das contas públicas 
não é pago pelo governante 
que gasta demais. É pago 
pelo trabalhador que sente os 

efeitos da irresponsabilidade 
no emprego e no bolso”.

Segundo ele, os números 
encontrados por sua equipe 
após assumir o governo “sim-
plesmente não fecham”. “Se 
prosseguíssemos naquele rit-
mo [adotado durante o governo 
Dilma Rousseff], em 2024 
teríamos de fechar o Brasil 
para balanço. Evidentemente, 
a Previdência faz parte desse 
conserto”, disse ao justifi car as 
movimentações que o governo 
vem fazendo com o intuito de 
fazer uma reforma da Previ-
dência. Temer voltou a afi rmar 
que encontrou o país “imerso 
em uma das piores crises da 
história”, e que é necessário 
“abandonar o isolamento do 
poder, construir pontes de 
entendimento e articular 

Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, no Palácio do Planalto. Na foto, a 

secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Patrícia Audi, o ministro-chefe

da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles, e o governador Rodrigo Rollemberg.

consensos”. 
É com esse cuidado, acres-

centou, que o governo tem 
buscado restabelecer a relação 
harmônica entre os poderes. 
“Estamos implementando 
uma agenda de produtividade, 

tratando o setor privado como 
parceiro. E vamos restituir ao 
Estado o seu papel regulador”, 
disse Temer. Esse papel regu-
lador do Estado terá refl exos 
positivos no setor privado. “A 
empresa terá agora escolhas, 

e não amarras”, disse ao 
ressaltar que já há índices 
mostrando que o consumo 
está começando a aumentar 
graças à confi ança tanto do 
setor empresarial como dos 
trabalhadores (ABr).

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles defendeu ontem 
(21) as medidas de ajuste fi scal 
que estão sendo tomadas pelo 
governo Temer, em especial a 
proposta do Teto dos Gastos 
e a reforma da Previdência. A 
saída para equilibrar as con-
tas do governo é a contenção 
permanente de despesas e 
o aumento temporário das 
receitas. Segundo Meirelles, 
apenas para manter o tamanho 
do défi cit da Previdência seria 
necessário aumentar a carga 
tributária em 10% do PIB. 

“Mantida a tendência de cres-
cimento da despesa, a dívida 
bruta ultrapassaria 100% do 
PIB em poucos anos”, afi rmou, 
acrescentando que a carga tri-
butária brasileira é a maior da 
América Latina. É necessário, 
para Meirelles, otimizar o uso 
dos recursos públicos. “Que 
os programas de assistência 
sejam para aqueles que preci-

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, afi rmou 
ontem (21) que o resultado das 
eleições nos Estados Unidos trou-
xe mais um elemento de incerteza 
para os mercados, mas reiterou 
que a instituição tem monitora-
do de perto o desenvolvimento 
dos mercados internacionais e 
atuado para não permitir que os 
efeitos dos “choques externos” 
se transformem em ameaça para 
a estabilidade macroeconômica.

“Ainda é muito cedo para 
termos uma ideia mais clara 
sobre os rumos que a política 
econômica americana tomará 
sob a nova administração. O 
novo cenário tem pressionado 
as taxas de juros internacionais, 
tornando o fi nanciamento mais 
caro para os países emergentes, 
e fortalecido o dólar. O risco 
desse cenário é a reversão dos 
fl uxos de capital para fora das 
economias emergentes”, disse 
Ilan, em sua apresentação, em 
vídeo, no seminário Reavalia-
ção do Risco Brasil da FGV, no 
Rio de Janeiro.

O presidente do BC reafi r-
mou que a instituição está bem 
preparada para enfrentar os 

Presidente do BC,

Ilan Goldfajn.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, disse 
ontem (21) que a reunião do 
presidente Michel Temer com 
os governadores, marcada para 
hoje (22), será o momento 
apenas de colher propostas dos 
gestores para, posteriormente, 
serem avaliadas pela equipe do 
Ministério da Fazenda. 

“Mas o ministro Meirelles tem 
deixado claro que o mais fácil é 
que se viabilize fi nanciamentos 
diretos para os estados”, disse, 
explicando que é preciso ainda 
conhecer a situação de cada 
estado e que se espera que, 
assim como o governo federal 
está ajustando suas contas, as 
unidades da federação sigam o 
mesmo caminho de cortes de 
gastos.

“Há, por parte do governo 
federal, o entendimento de que 
há as responsabilidades que são 
da União e as responsabilidades 
que são dos estados. Mas o 
presidente Temer entende que 
esse é o momento para que haja 
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Beto Barata/PR

Brasília - O novo secretário 
de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, Fabio 
Kanczuk, anunciou ontem 
(21), que a previsão da equipe 
econômica para o crescimento 
da economia brasileira em 2017 
foi rebaixada de 1,6% para 1%. 
Essa é a terceira estimativa de 
crescimento para 2017 divul-
gada pela equipe econômica 
do governo Michel Temer, que 
assumiu em maio. 

Quando apresentou a nova 
versão do projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO), a 
projeção foi fi xada em 1,2%. Em 
meados de agosto, às vésperas do 
envio do Orçamento ao Congres-
so, a equipe econômica anunciou 
a elevação dessa projeção para 
1,6%, com o argumento de que 
o próprio mercado estava melho-
rando suas avaliações. Kanczuk 
disse que foi a alta dos spreads 
bancários nos empréstimos para 
pessoas jurídicas que levou a 
equipe econômica a revisar para 
baixo a projeção para o PIB de 
2017. 

“Os spreads no crédito às 
empresas estão subindo. O 
crédito está mais caro, e esse 
é um indicador do risco que o 

Secretário de Política 

Econômica da Fazenda,

Fabio Kanczuk.
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São Paulo - Para o sindicato 
dos funcionários de bancos, o 
fechamento de 402 agências do 
Banco do Brasil e a transforma-
ção de outras 379 em postos de 
atendimento (com serviços mais 
restritos) é prejudicial ao País, ao 
próprio banco e aos empregados. 
“O banco está reduzindo princi-
palmente onde precisa de gente 
para atender aos clientes”, disse 
Wagner Nascimento, da Contraf, 
ligada à CUT.

Ele questiona a afi rmação do 
presidente do BB, Paulo Rogério 
Caffarelli, de que o enxugamento 
da estrutura física vai ao encontro 
do aumento dos meios digitais. “O 
perfi l do cliente do banco nem 
sempre é digital. Eles vão fechar 
agência em cidades do interior, 
onde muitos clientes não são 
usuários dos serviços digitais”, 
ponderou. Nascimento discorda 
da análise de Caffarelli que a am-
pliação do atendimento digital, 
com o enxugamento da estrutura 
física, seja irrevogável. 

A reestruturação das unidades 
físicas vai gerar economia de R$ 
750 milhões por ano, segundo o 
BB. Coordenador da Comissão de 
Empresas dos Funcionários do 
BB, Nascimento também criticou 

Wagner Nascimento,

da Contraf.
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PR expulsa deputada 
O Partido da República (PR) 

decidiu expulsar a deputada federal 
Clarissa Garotinho (RJ), fi lha do ex-
governador preso na semana passa-
da, Anthony Garotinho. Clarissa era 
alvo de processo de expulsão do PR 
por ter votado contra a proposta que 
cria um teto para os gastos públicos, 
contrariando decisão do partido 
de fechar questão para que todos 
os seus parlamentares votassem a 
favor da medida.

Roberto Justus pode 
ser candidato a 
presidente 

Brasília - No embalo de empre-
sários que têm deixado o mundo 
dos negócios para entrar na polí-
tica, o empresário Roberto Justus 
disse, ontem (21), que passou 
a considerar a possibilidade de 
ser candidato à Presidência da 
República nas eleições de 2018. 
Ele participou do encontro do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, realizado no 
Palácio do Planalto.

Depois de deixar o encontro, 
Justus disse à reportagem que 
jamais tinha avaliado a possibili-
dade de ser candidato, mas que 
esse caminho já não é mais tão 
estranho assim. “Quem sabe, 
não é? Se eu me candidatar...”, 
comentou, sorrindo. “Eu nunca 
tinha pensado, mas agora eu co-
mecei a pensar na possibilidade, 
mas não é nada ainda defi nido”. 
Questionado sobre fi liação par-
tidária, Justus disse que ainda 
não há nada em mente. “Não 
tenho nenhuma fi liação. Aliás, 
não tenho nenhuma identifi -
cação com partido nenhum no 
Brasil”, disse (AE).

Previdência e assistência social 
aumentaram gastos públicos

juros. “Em 1994, o Plano Real 
abriu a porta para a estabiliza-
ção econômica, mas continuou 
aberta a porta para a expansão 
dos gastos. A questão aqui é 
política, há a difi culdade política 
de se conter a expansão do gasto 
público”, disse, explicando que 
nenhum projeto de ajuste fi scal 
havia funcionado até agora. 

Para aumentar a receita 
temporária do governo, Mei-
relles aposta no programa de 
repatriação de recursos de 
brasileiros no exterior, feito re-
centemente, nas privatizações 
e nas concessões públicas. So-
bre a reforma da Previdência, o 
ministro da Fazenda disse que 
ela deve ser sustentável. “Hoje 
ela sobrecarrega a sociedade”, 
disse, explicando que aumentar 
a idade mínima para a aposen-
tadoria em 65 anos vai garantir 
o direito adquirido de todos e 
que o Estado tenha condição 
de pagar a conta (ABr).

sam. É necessário reformar a 
Previdência e reduzir a rigidez 
do orçamento, desvincular e 
desindexar. Muitos gastos estão 
indexados à receita e isso ga-
rante o seu crescimento muitas 
vezes acima do PIB”, disse.

Segundo ele, desde o início 
dos anos 1990, nenhum governo 
reduziu a despesa primária do 
Governo Central, que é a des-
pesa bruta do governo, sem os 

Caiu a previsão para 
crescimento da economia

setor bancário percebe nas em-
presas”, afi rmou. “Crédito mais 
caro é um fenômeno natural de 
todos os processos recessivos. 
A lucratividade das empresas 
é ligada à atividade econômica 
e cai quando a economia cai. E 
como o lucro caiu, as empresas 
estão relativamente mais endi-
vidadas”. Esse encarecimento 
do crédito para as empresas 
está por trás da revisão da 
estimativa de PIB (AE).

BB está reduzindo 
onde precisa de gente

a meta do presidente do banco 
de perseguir a rentabilidade dos 
concorrentes. “O BB não tem que 
fi car seguindo exemplo de Itaú e 
Bradesco. Banco público tem um 
papel diferente. Quem é que faz 
política anticíclica em momentos 
de crise? Os privados vão fazer?”, 
ironizou o sindicalista.

Em relação ao plano de apo-
sentadoria incentiva, Nascimento 
elogiou os incentivos dados pelo 
banco para adesão - 12 salários, 
além de indenização pelo tempo 
de serviço, que varia entre um 
e três salários, a depender do 
tempo de banco (entre 15 e 30 
anos completo) (AE).

Resultado das eleições 
americanas trouxe incerteza

cenários adversos. “Temos ins-
trumentos à nossa disposição, 
estamos rumando na direção 
correta para fortalecer nossos 
fundamentos e possuímos um 
arcabouço de política econômi-
ca consistente”, acrescentou.

Logo após a vitória de Trump, 
o dólar subiu no mercado brasi-
leiro nos dias subsequentes. Um 
dos motivos é a possibilidade de 
que o Federal Reserve aumente 
os juros da maior economia do 
planeta (ABr).

Saída para crise dos estados 
pode ser fi nanciamento direto

convergência de interesse entre 
estados e a União, para que se 
possa ir resolvendo progressi-
vamente a crise dos estados”, 
afi rmou Padilha.

Na última semana, o ministro 
da Casa Civil disse que a equipe 
econômica já identifi cou as fon-
tes de recursos para ajudar os 
estados a ajustarem suas contas. 
Segundo Padilha, o dinheiro a 
ser arrecadado com a repatria-
ção de recursos de brasileiros 
mantidos no exterior “é pouco” 
para atingir esse objetivo.

Por isso, a outra fonte serão 
os R$ 100 bilhões em ativos a 
serem devolvidos pelo BNDES 
ao Tesouro Nacional. Esses re-
cursos, que seriam usados para 
a concessão de fi nanciamento, 
estavam ociosos no BNDES, 
causando “custo desnecessá-
rio”. De acordo com o Ministério 
da Fazenda, o BNDES tem caixa 
sufi ciente para fazer as devolu-
ções e cumprir a programação 
de concessão de fi nanciamentos 
dos próximos dois anos (ABr).
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Acredite no poder

da atitude em 2017

O ano de 2016 está 

acabando o que para 

muitos, torna-se um 

período para refl etir 

sobre o que deu certo, o 

que precisa melhorar e 

mudar

Isso, na verdade, signifi ca 
deixar a preguiça de lado e 
tomar coragem para voltar 

naquela listinha de resoluções 
e ver o que ainda falta fazer 
para tirar aquele plano, ou so-
nho, do papel.  É incrível como 
as pessoas sabem exatamente 
o que precisa ser feito, o cami-
nho que deve seguir, o ponto 
que quer chegar, mas não o 
fazem.  Se não der o primeiro 
passo, depois o segundo, e 
assim por diante, nada vai 
acontecer se não partir para 
a ação.

Mas há aqueles que conse-
guiram quebrar esse ciclo. Es-
ses, tiveram que se reinventar 
e agir rápido para se adaptar 
a uma nova realidade, são os 
chamados empreendedores 
por necessidade e basta uma 
palavra para defi ni-los: ATI-
TUDE. 

Para sair de vez do grupo de 
11,4 milhões de desemprega-
dos no Brasil, eles estão viran-
do o jogo e decidiram criar as 
suas próprias oportunidades. 
De acordo com o indicador do 
Serasa Experian, a abertura de 
novos negócios entre janeiro e 
julho chegou a 199.373 novas 
empresas. 

E este movimento só cresce 
e eles não querem apenas 
participar da corrida ou con-
quistar apenas o pódio, mas sim 
chegar em primeiro. É claro 
que assumir novas respon-
sabilidades gera insegurança 
e para driblar este medo, é 
preciso usar este sentimento 
como impulsionador de busca 
pela superação. 

O risco deve ser o atrativo 
para o sucesso. Não devemos 
perder o medo, mas devemos 
enfrentá-lo, se quisermos 
evoluir.  Estar preparado para 
assumir responsabilidades 
quer dizer permitir-se tentar, 
deixar-se errar para acertar! 
Quer dizer, dar a si mesmo 
a possibilidade de crescer. E 
quantas vezes deixamos um 
plano ou um sonho de lado por 
medo de dar errado?

Mas quando se tem um pen-
samento focado em “ o impor-
tante é ganhar”, você trabalha 
para ter resultados. Vai dar o 

seu melhor e lutar pela primei-
ra colocação, vai treinar cada 
vez mais e seu futuro, ou da 
sua empresa, será grandioso. 
Você não será o número 1 em 
tudo o que fi zer, mas quanto 
mais tiver isto como meta, 
mais perto poderá chegar dos 
seus objetivos. Determine-se 
a alcançar o topo, pois ainda 
que por ventura não o alcance, 
chegará cada vez mais alto.

O verdadeiro campeão busca 
sempre a vitória. Isso é o que 
importa. Essa é a mentalidade 
que você deve manter, para se 
tornar um vencedor. Ayrton 
Senna dizia “O importante é 
competir? Isso é pura dema-
gogia! O Importante mesmo 
é ganhar! O que eu quero é 
resultado, o que eu quero 
são vitórias”. Não focar na 
conquista é um pensamento 
fraco, algo perdedor. Isso é 
desculpa! Porque se depois 
de uma derrota alguém pensa 
que “o importante é competir”, 
então não vai trabalhar tudo 
o que pode para chegar mais 
longe, para ser o primeiro.

Pessoas que alcançam o 
sucesso e atingem seus ob-
jetivos possuem pelo menos 
dez características positivas: 
motivação, foco, iniciativa, 
inteligência emocional, ética, 
comprometimento, resiliência, 
criatividade, persistência e 
busca constante por autode-
senvolvimento.  E todos esses 
atributos fazem a diferença. Os 
extraordinários revolucionam 
o modo como as coisas são 
feitas, mudam as maneiras de 
pensar do mundo e buscam 
novas soluções para proble-
mas antigos, fazem as coisas 
diferentes e se destacam na 
multidão. Controlam seus me-
dos e os usam a seu favor, em 
vez de deixar que atrapalham 
seus planos e destruam seus 
sonhos

Acredite que o que você 
busca é possível, acredite que 
é capaz de fazer e acontecer. 
Essa confi ança será a sua prin-
cipal aliada na busca pelo topo. 
Trace uma rota e direcione sua 
jornada. Desenhe seu mapa 
para o sucesso. Escreva as 
coordenadas e siga -as. Tenha 
um extraordinário 2017!

(*) - Autor do best-seller ‘O Poder da 
Atitude’, é sócio-diretor do Instituto 

de Desenvolvimento Profi ssional, 
diretor-executivo da Associação 

Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento e diretor geral do 

Congresso Brasileiro de Treinamento 
e Desenvolvimento

(www.slivnik.com.br).

Alexandre Slivnik (*)
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Aumentou a 
popularidade 
de Trump 

A popularidade do magnata 
republicano Donald Trump 
subiu a 46% desde a sua vitória 
nas eleições de 8 de novembro, 
de acordo com uma pesquisa 
divulgada ontem (21) pela 
Politico/Morning Consult. Pe-
los dados, Trump conseguiu 
aumentar sua popularidade em 
nove pontos percentuais em 
menos de 15 dias. 

Antes das eleições, a maioria 
das pesquisas de intenção de 
voto apontava para uma der-
rota de Trump e uma vitória 
da democrata Hillary Clinton. 
Até no exterior, Trump tem 
conquistado alguns resultados 
que antes eram inesperados. 
O Reino Unido poderia ser o 
primeiro país a receber uma 
visita ofi cial do novo presidente 
dos Estados Unidos. Segundo 
fontes de Downing Street, o 
magnata poderia receber o 
convite da rainha Elizabeth II, 
que avalia uma recomendação 
do governo conservador da pre-
mier Theresa May (ANSA).

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, confi mou que concor-
rerá a um quarto mandato, mas 
admitiu que está se preparando 
para enfrentar a campanha 
eleitoral mais difícil de sua 
carreira. “Esta eleição vai ser 
ainda mais difícil do que as 
anteriores”, disse, ressaltando 
uma “forte polarização” da 
sociedade e prometendo lutar 
“pelos nossos valores e pelo 
nosso modo de vida”.

De acordo com a maioria dos 
analistas ouvidos pela mídia do 
país, o nome de Merkel des-
ponta naturalmente diante da 
falta de opções de lideranças. 
“Mekel tentará, mas quem mais 
tentaria?”, questiona o jornal 
conservador Welt, ressaltando 
que uma das tarefas da chan-
celer nos próximos quatro anos 
será criar um sucessor. Em 
tom crítico, o diário Spiegel 
comentou que “não foi possível 
traçar, durante os 25 minutos 
de discurso de Merkel na tele-
visão, o programa de governo 
e as propostas que a chancelar 
apresentará aos alemães depois 

Chanceler da República Federal da Alemanha, Angela Merkel.

Neymar, Messi 
e corintiano 
disputam 
Prêmio Puskás

A Fifa divulgou ontem (21) 
os 10 concorrentes ao Prêmio 
Puskás de gol mais bonito do 
ano, lista que inclui nomes 
habituais como Lionel Messi 
e Neymar, mas também o co-
rintiano Marlone. O camisa 10 
da seleção brasileira entrou na 
relação pelo golaço contra o 
Villarreal no qual chapelou um 
zagueiro, girou e, sem deixar a 
bola cair no chão, mandou para 
o fundo das redes. Já o argenti-
no concorre por um gol de falta 
contra os Estados Unidos na 
Copa América Centenário.

Por sua vez, Marlone pode 
vencer o prêmio por uma pin-
tura coletiva fi nalizada com um 
voleio da entrada da área, em 
partida do Corinthians contra 
o Cobresal pela Libertadores. A 
lista ainda inclui a venezuelana 
Daniuska Rodríguez, que pode 
se tornar a primeira mulher a 
vencer o Puskás. Completam 
a relação dos 10 concorrentes 
os espanhóis Mario Gaspar 
e Saúl Ñíguez, o sul-africano 
Hlompho Kekana, o galês Hal 
Robson-Kanu, o finlandês 
Simon Skrabb e o malaio Moh 
Faiz Subri (ANSA).

O papa Francisco concedeu 
ontem (21) aos sacerdotes a 
liberdade de absolverem ou 
não as pessoas que comete-
ram aborto e procuraram a 
Igreja Católica para se redimir. 
A orientação foi publicada na 
carta apostólica “Misericordia 
et Miseria”, divulgada ontem 
pelo Vaticano. O texto marca 
o encerramento do Ano Santo 
do Jubileu, que foi dedicado 
ao tema da misericórdia.

A carta apostólica estabele-
ce uma série de novas instru-
ções para que a misericórdia 
seja adotada como prática 
diária entre os católicos. Dessa 
forma, os sacerdotes fi cam 
livres para decidirem perdoar 
ou não uma pessoa que come-
teu aborto. Isso abre caminhos 
para médicos e mulheres que 
já cometeram ou participaram 
de abortos. Até hoje, os dois 
eram impedidos automatica-
mente de se comungarem na 
Igreja e o status só poderia ser 
revertido em casos específi cos 
por bispos ou delegados. 

“Com todas as minhas for-
ças, digo que o aborto é um 
pecado grave, porque coloca 
fi m a uma vida inocente”, 
afi rmou o Papa. “Mas peço 

A orientação foi publicada na carta apostólica “Misericordia et 

Miseria”, divulgada ontem pelo Vaticano.

De acordo com organiza-
ções especializadas nos 
direitos das crianças e 

adolescentes e das mulheres, o 
projeto funciona com um “per-
dão” a milhares de estupradores 
e abusadores infantis. 

O porta-voz do Unicef, Chris-
tophe Boulierac, por exemplo, 
disse que a medida é uma “espé-
cie anistia” para homens que se 
aproveitam de crianças e jovens 
indefesos e os abusam sexual-
mente. No entanto, o ministro 
da Justiça da Turquia, Bekir 
Bozdag, disse que o projeto não 
é um “perdão” a estupradores e 
que a oposição está querendo 
distorcer intencionalmente os 
fatos já que, segundo ele, a lei 
só será aplicada em casos nos 
quais não houve violência e o 
ato sexual foi consentido por 
ambas as partes.

Além disso, a lei também 
serviria para regularizar os 

Mulheres turcas protestam em Ancara contra o projeto da 

suspensão das penas por ataque sexual a menores

de idade, caso o culpado se case com a vítima.

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio 
Berlusconi afi rmou que a conclusão da 
venda do Milan a um grupo de investi-
dores chineses deverá acontecer no dia 
13 de dezembro. “O ‘closing’ foi fi xado. 
Acreditamos que não haverá obstáculos 
para conseguir as autorizações do Estado 
chinês. Pensamos que [a venda será selada] 

na data anunciada”, afi rmou Berlusconi 
durante um jantar após empate de derby 
com a Inter de Milão no domingo (20).

O ex-premier italiano também disse que a 
venda nunca foi algo fácil e que o universo 
do futebol pode ser comparado atualmente 
com um jogo de Monopoly. Vender o time 
“foi uma decisão muito dolorosa e por isso 

talvez o futebol seja como o Monopoly, onde 
os milhões não contam nada”, disse o políti-
co. Berlusconi também disse qual infl uência 
quer ter no Milan depois que ele for vendido. 
“Ofereceram-me a presidência honorária 
sem a nomeação de outro presidente. Acre-
dito que posso tentar uma situação como 
essa”, explicou o italiano (ANSA).
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Turquia descriminaliza sexo 
com menores de idade

Milhares de pessoas em várias cidades da Turquia estão protestando contra a aprovação de um projeto 
de lei pelo Parlamento do país no qual o ato sexual com um menor de idade não será penalizado se o 
culpado se casar com a vítima

mero de prisões de homens 
que mantêm relações sexuais 
com menores de idade, o que 
acabava deixando muitas fa-
mílias em difi culdade já que 
elas perdiam a renda obtida 
pelos abusadores. 

A lei, para entrar em vigor, 
ainda tem que ser aprovada 
mais uma vez pelos deputados 
turcos, o que deve acontecer 
hoje (22). Se isso acontecer, 
devido ao seu caráter retroati-
vo, mais de 3 mil pessoas que 
já foram condenadas por abuso 
sexual em menores desde 2005 
podem receber esse “perdão”. 
A idade mínima para se casar 
na Turquia é de 17 anos, com 
autorização dos pais do casal, 
e, em casos especiais, a idade 
pode cair para 16 anos. No en-
tanto, em várias regiões do país, 
principalmente no interior, 
essa norma não é respeitada 
(ANSA).

casamentos infantis no país. 
“Esse tipo de casamento 
existe em nossa sociedade, 
[por isso a medida] trata-se 
de uma de uma verdadeira 
‘tomada’ de consciência que 

não havia se desenvolvido 
ainda. “Estamos tratando de 
encontrar uma solução para 
essa realidade”, disse Bozdag. 
O ministro também disse que 
o casamento diminuirá o nú-

Papa autoriza padres a 
perdoarem casos de aborto

aos sacerdotes que sejam guias 
e dêem apoio e conforto no 
acompanhamento dos peniten-
tes”, ressaltou o líder católico. 
“Para que nenhum obstáculo 
se coloque entre o pedido de 
reconciliação e o perdão de 
Deus, concedo, a partir de hoje, 
a todos os sacerdotes, na força 
de seus ministérios, a faculdade 
de absolver os que os procuram 
pelo pecado do aborto”, deter-
minou Francisco. 

Além da questão do aborto, 
o Papa validou as confi ssões 
celebradas por sacerdotes lefe-
brvianos e ofi cializou o trabalho 
dos “missionários da misercór-

dia”, postos criados durante o 
Jubileu para “escutar e perdoar 
os fi éis”. No texto, Francisco 
disse que a misericórdia é um 
“valor social” que deve “resti-
tuir a dignidade de milhões de 
pessoas”. Por isso, ele também 
criou o Dia Mundial dos Pobres, 
que será celebrado em toda a 
Itália Católica. Em um claro 
recado à ala conservadora do 
Vaticano, o Papa escreveu em 
sua carta apostólica que “nada 
que um pecador arrependido 
coloque diante da misericórdia 
de Deus pode permanecer sem 
o seu abraço e o seu perdão” 
(ANSA). 

Merkel se prepara para campanha 
mais difícil de sua carreira

de 11 anos de governo”.
Aos 62 anos de idade, Merkel 

completa mais de uma década 
no governo da Alemanha, perío-
do no qual enfrentou uma série 
de crises internas e europeias. A 
chanceler se tornou a primeira 
mulher a assumir o posto na 
Alemanha unifi cada, em 2005. 
Ela disputará a eleição para a 
Presidência de seu partido e, 
caso vença, concorrerá no pleito 

geral que deve ocorrer entre 
agosto e outubro do ano que 
vem. Pesquisas locais indicam 
que 60% dos eleitores apoiam 
um novo mandato de Merkel, 
que é vista como força estabili-
zadora dentro da Europa, em um 
momento em que o continente 
sofre com as consequências do 
Brexit e do crescimento de par-
tidos nacionalistas de extrema-
direita (ANSA).

Venda do Milan acontecerá em dezembro
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Franquia ou negócio 
próprio: qual a melhor 

opção para especialistas?

O mercado de franquias 

tem se tornado um 

investimento cada vez 

mais viável para os 

brasileiros

Por isso, muitas vezes, tem 
sido associado à ideia de 
uma compra de emprego 

por tempo indeterminado. 
Talvez por isso, não seja uma 
opção comumente analisada 
por especialistas que estejam 
em busca de novas oportu-
nidades ou uma recolocação 
profi ssional. Em geral, esses 
profi ssionais preferem abrir 
seu próprio negócio. Mas, será 
essa a opção mais acertada? 

Segundo o Sebrae, cerca de 
30% das empresas fundadas 
no Brasil fecham as portas 
antes de completar dois anos 
de atividade. Sendo assim, o 
risco de começar uma empresa 
do zero não é de se desprezar, 
mesmo que você já tenha todo 
o know how necessário para 
atuar em determinada área. 
Agora, quando você investe em 
uma franquia, além de receber 
todo o suporte necessário para 
a operação do negócio, você 
ainda terá a seu favor o peso 
de uma marca consolidada no 
mercado, que já passou e su-
perou por todas as intempéries 
que, muito provavelmente, 
você enfrentaria ao abrir sua 
empresa.

Além disso, por mais que o 
franchising seja um mercado 
extremamente democrático, 
com opções para inúmeros 
segmentos, gostos e bolsos, 
profi ssionais mais técnicos e 
especializados que optam por 
investir no segmento, princi-
palmente, quando escolhem 
uma área em que já possuem 
afi nidade, têm uma chance 
de sucesso ainda maior. Isso 
acontece porque, normalmen-

te, os setores que demandam 
profi ssionais mais qualifi cados 
à frente da operação do negó-
cio, costumam atender uma 
demanda específi ca, porém 
recorrente. 

Em uma consultoria de ges-
tão da qualidade, por exemplo, 
o foco da empresa é contribuir 
para a evolução de organiza-
ções de portes e segmentos va-
riados, através da implantação, 
manutenção e otimização dos 
modelos de gestão. Trata-se de 
uma demanda extremamente 
específica, mas, ao mesmo 
tempo, constante, uma vez 
que será difícil encontrar uma 
empresa que não se interesse 
em aumentar a produtividade, 
reduzir custos e melhorar a 
lucratividade. 

Nesse caso, quanto mais 
especializado e qualifi cado o 
franqueado for, melhores serão 
os seus resultados. Pois, ao 
entender as necessidades da 
empresa, ter conhecimento 
das ferramentas que pode 
utilizar, dos processos es-
senciais a serem melhorados 
ou implantados, mais do que 
credibilidade, ele irá passar 
ao seu cliente conhecimento 
e empatia, o que sem dúvida, 
faz muita diferença. Princi-
palmente por esses motivos, 
especialistas não só podem, 
como devem olhar o modelo de 
franchising como uma oportu-
nidade de conquistar o sonho 
do próprio negócio. 

Portanto, se essa era um 
dúvida que te afl igia, avalie sua 
carreira e, se esta não estiver te 
trazendo mais a satisfação que 
deseja para sua vida, busque 
novas alternativas e inclua o 
franchising nos seus planos.

(*) - É palestrante, consultor, diretor 
de expansão da Zorzal Franquias e 

sócio-fundador da Zorzal Consultores 
& Auditores Associados

(www.zorzal.com.br).

Luciano Zorzal (*) 

A - Pós em Acupuntura
Médicos de todas as especialidades que desejam se aprimorar dentro 
da área de acupuntura podem participar de um processo seletivo para 
Pós-graduação em Acupuntura, promovido pelo Center AO – Centro 
de Pesquisa e Estudo da Medicina Chinesa, que promove a capacitação 
todos os anos. Com duração de 31 meses, aproximadamente 2 anos e 
7 meses, a formação visa capacitar médicos de todas as especialidades 
nas técnicas de acupuntura, oferecendo aulas práticas ambulatoriais 
e teóricas na sede do Center AO e instituições parceiras. Ao todo, são 
60 vagas. A formação é chancelada pelo Colégio Médico Brasileiro de 
Acupuntura, além de um ser Preparatório para a Prova de Título de 
Especialista em Acupuntura. Mais informações tel. 5539-5945 ou (http://
ysaoyamamura.com.br/). 

B - Jovens Microempreendedores
A Aliança Empreendedora, com patrocínio da Citi Foundation e apoio do 
Citi, abre as inscrições do Prêmio Citi Jovens Microempreendedores, com 
o objetivo de identifi car, treinar e premiar jovens microempreendedores 
que estejam promovendo o desenvolvimento em suas comunidades em 
todo o Brasil. Jovens de 18 a 35 anos que estejam empreendendo em 
negócios, formalizados ou não, ou que tenham uma ideia de negócio que 
gostariam de colocar em prática podem se inscrever. Serão escolhidos 
20 fi nalistas que participarão da fi nal em São Paulo. Inscrições e mais 
informações em: (www.pcjm.com.br).

C - Chocolates Premium 
A premiada chocolateria curitibana Cuore di Cacao, referência nacional 
na produção de chocolates Premium, acaba de lançar sua linha especial 
de Natal, que traz diversas opções para uma das datas mais aguardadas 
do ano, entre elas panettones, bolinhas recheadas, guirlandas, árvores 
e barras de chocolate. Um dos destaques do menu são os tradicionais 
panettones, elaborados com os melhores ingredientes do mercado e 
que passam pela fermentação natural, o que garante um produto macio, 
úmido e saboroso. As tradicionais frutas secas também ganharam uma 
releitura especial, apresentadas em uma caixa de vidro. Mais informações 
pelo tel. (41) 3014-4010 ou (www.cuoredicacao.com.br). 

D - Humor Negro
Alejandro Damiani, diretor de cena da Side Cinema, umas das mais 
conceituadas e reconhecidas produtoras brasileira de fi lmes, assina 
a realização do fi lme de curta metragem intitulado M.A.M.O.N., que 
satiriza o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Com 
mais de 3 milhões de views, ele se tornou um viral internacional. Sua 
exibição, principalmente nas redes sociais, já atingiu dezenas de países 
e tem repercutido de maneira muito forte dentro da produtora. A pa-
ródia explora a plataforma de Trump de se criar um muro na fronteira 
norte-americana com o México como solução para a imigração. Veja em 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q__bSi5rBlw).

E - Pare com Dietas
Hoje (22), às 19h30, no Centro de Convenções Rebouças, a nutricionista 
e doutora com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP no depar-
tamento de endocrinologia, Sophie Deram, autora do livro O Peso das 
Dietas (Editora Sensus), que já vendeu mais de 20 mil exemplares, dará 

uma palestrar sobre terrorismo nutricional, o quanto uma dieta pode 
desregular o cérebro e ainda sobre a importância do prazer de comer. 
O evento é voltado para qualquer pessoa que queira se informar mais 
sobre saúde e alimentação. Sophie apresenta em abordagem inovadora, 
seus sete segredos para controlar o peso de forma sustentável, sem 
fazer dietas, e, acima de tudo, se alimentando com prazer. As inscrições 
podem ser feitas pelo link: (www.blueticket.com.br).

F - Poder Judiciário
Nos dias 5 e 6 de dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, 
acontece o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o principal evento 
anual do Judiciário brasileiro. Sob a coordenação do Conselho Nacional 
de Justiça, os 91 tribunais, representados por seus presidentes, vão 
estabelecer as metas do Poder Judiciário para 2017, por segmento de 
Justiça. Durante o evento, também será divulgado o desempenho parcial 
dos tribunais no cumprimento das metas 2016 e realizada a avaliação 
da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. A programação inclui ainda 
a cerimônia de entrega do Selo Justiça em Números. Mais informações 
em: (www.cnj.jus.br).

G - Programa de Trainees   
A TOTVS, líder no desenvolvimento de soluções de negócio no Brasil 
e na América Latina, abre as inscrições para o Programa de Trainees 
2017. Ao todo são oferecidas 20 vagas, sendo 15 para perfi s técnicos e 5 
corporativos. Podem se candidatar jovens de todo o país formados entre 
dezembro de 2014 e dezembro de 2016 dos cursos de Administração de 
Empresas, Economia, Marketing/ Publicidade e Propaganda, Ciência da 
Computação, Sistemas da Informação, Engenharia de Produção, Elétrica, 
Eletrônica, Mecânica e de Sistemas. O foco da companhia é atrair jovens 
questionadores, curiosos e com desejo de fazer parte da construção da 
TOTVS dos próximos anos. Mais informações: (https://www.99jobs.com/
totvs/jobs/9562-programa-de-trainees-totvs-2017).

H - Sem Dengue 
Um aplicativo brasileiro de combate à epidemia de Dengue, Zika e Chikun-
gunya, que permite o monitoramento de focos do mosquito Aedes aegypti 
e de sintomas causados pelos vírus foi eleita Startup Mais Inovadora de 
Saúde e Saneamento da América Latina pelo BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento). O Sem Dengue foi anunciado vencedor durante 
cerimônia realizada nesta semana no Demand Solutions, conferência 
internacional promovida pelo Banco sobre inovação e que este ano foi 
realizada em Buenos Aires. Por meio de aplicativos nas versões Android 
e iOS instalados em smartphones e tablets, usuários podem fi scalizar 
possíveis focos do mosquito, por meio de fotos e geolocalização. Saiba 
mais em (www.colab.re). 

I - Doação de Sangue
A BandNews FM volta a promover uma campanha nacional de doação 
de sangue com o objetivo de aumentar os estoques dos hemocentros de 
todo o país. A iniciativa na Semana Nacional do Doador de Sangue já virou 
uma tradição na emissora. No ano passado, foram colhidas 9 mil bolsas 
de sangue em todas as cidades que compõem a rede BandNews FM, o 
sufi ciente para salvar 36 mil vidas. A coleta começou a ser feita desde 
ontem (21) e vai até sexta (25), no Hospital das Clínicas, das 7h00 às 

18h00. Parte da programação da BandNews FM está sendo apresentada 
direto do prédio dos ambulatórios, no primeiro andar, próximo à sala de 
triagem para doação de sangue. 

J - Leilão Traz Oportunidades
Leilão de itens milionários é a oportunidade que investidores esperavam 
para encerrar o ano com saldo positivo. Dentre as oportunidades um veículo 
Porsche Cayenne modelo 2006, avaliado em R$ 80 mil, mas com lance 
inicial de R$ 24 mil. O leilão organizado pelo TRT - Tribunal Regional do 
Trabalho - para liquidar dívidas trabalhistas tem a estimativa mínima de 
arrecadação de R$10 milhões. Serão realizados na av. das Nações Unidas, 
n° 22.939, auditório do 1º andar, nos dias 6 e 8 de dezembro, a partir das 
10h00. É possível dar os lances no portal (www.satoleiloes.com.br).

K - Segurança da Informação 
Entre os próximos dias 29 e 30, das 9h00 às 18h00, no hotel Blue Tree 
Premium Faria Lima, acontece o (ISC)² Securiry Congress Latin América 
2016. O congresso é realizado pelo (ISC)², principal instituto do mun-
do focado em educação e certifi cações profi ssionais em Segurança da 
Informação e Cibersegurança. Reúne profi ssionais da América Latina, 
especialistas internacionais e importantes formadores de opinião na 
área de Segurança da Informação e Cibernética para debaterem seus 
conhecimentos sobre os principais temas do setor, como Segurança na 
Nuvem; Investigação Forense; Gestão de Identidade/Acesso; Internet 
das Coisas; Malware, Desenvolvimento Profi ssional, entre outros. Mais 
informações: (http://latamcongress.isc2.org).

L - Níveis a Laser
Os níveis a laser estão ganhando cada vez mais espaço por serem mais 
precisos, úteis e dinâmicos. Utilizado nas obras de Construção Civil 
para determinar nivelamentos, alinhamentos, prumos e esquadros, este 
equipamento realiza as marcações e medições por meio de um laser 
que ilumina a superfície – horizontal ou vertical – dos componentes 
da obra. A Fluke Corporation apresenta a nova linha profi ssional de 
ferramentas de precisão Fluke® Níveis a Laser, projetada para resistir 
a quedas de até um metro sem deixar de funcionar. Informações em: 
(www.fl uke.com).

M - A Questão T
A inclusão de profi ssionais transgêneros e transexuais nas empresas é 
o tema da palestra ‘A questão T’ no mundo corporativo: Transgêneros, 
Transexuais e Travestis, que acontece amanhã (23) às 8h30 na Amcham, 
na Rua da Paz, 1.431 – Chácara Santo Antônio. As práticas de inclusão 
nas empresas serão debatidas por Cláudio Neszlinger, da Neszlinger 
Consultores Associados, João Torres, líder de projetos da Dow, e Karina 
Chaves, gerente de responsabilidade social do Carrefour. Márcia Rocha, 
mulher trans e fundadora do site TransEmpregos, Ângela Lopes, mulher 
trans e ex-coordenadora de políticas públicas para a população LGBT 
da cidade de São Carlos, e Cristina Saturnino, coordenadora de Projetos 
da ONG Rede Cidadã, compartilham a visão das organizações civis no 
debate. Outras informações (www.amcham.com.br).

N - Vestibular Indígena 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou a convocação 
para as provas do Vestibular Indígena 2017, a 10ª edição consecutiva da 
seleção específi ca destinada a candidatos indígenas. Este será o segundo 
ano em que as provas são aplicadas em quatro capitais: Cuiabá, Manaus, 
Recife e São Paulo. Os 747 candidatos inscritos concorrem a um total 
de 64 vagas, sendo uma vaga adicional por curso, distribuídas entre 
opções de cursos de graduação presenciais ofertados pela Universidade 
em seus quatro campi – São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. 
Estão representadas dentre os inscritos 73 diferentes etnias indígenas 
brasileiras. Mais informações  tel. (16) 3351-8152.

A - Pós em Acupuntura
Médicos de todas as especialidades que desejam se aprimorar dentro 

uma palestrar sobre terrorismo nutricional, o quanto uma dieta pode
desregular o cérebro e ainda sobre a importância do prazer de comer.
O evento é voltado para qualquer pessoa que queira se informar mais

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

NBC TG 1000 (R1) É PUBLICADA
APÓS PRIMEIRA ATUALIZAÇÃO

A primeira revisão da Norma Brasileira de Contabilidade – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a NBC TG 
1000 foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), no , em 1º de novembro de 2016. 
Todas as empresas que possuírem receita bruta inferior a 
R$ 300 milhões e ativos inferiores a R$ 240 milhões devem 
seguir a NBC TG 1000 (R1). 

A nova versão está de acordo com a abrangente revisão 
efetuada pelo Comitê Internacional de Contabilidade (International 
Accounting Standards Board – Iasb), em 2015, na respectiva 
norma internacional – IFRS. A primeira versão brasileira foi 
publicada em 2010, durante o processo de convergência das 
Normas Brasileiras de Contabilidade ao padrão internacional.

adoção da norma pela primeira vez a partir do próximo exercício, 

cujas demonstrações contábeis desde 2010 não tem informado 
a adoção da norma poderão fazê-lo agora. Porém, caso o 

a serem seguidos.
As empresas no Brasil com faturamento de até R$ 3,6 

milhões (valor que passará a ser de R$ 4,8 milhões a partir 
de 2018) seguem um regime tributário especial, o Simples 
Nacional. Elas podem seguir a Interpretação Técnica Geral 1000 
(ITG 1000), publicada em 2012 pelo CFC e que contempla uma 

papel fundamental na economia brasileira”, destacou 
o presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo.

O texto da NBC TG 1000 está disponível no 
portal do CRCSP – www.crcsp.org.br.

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) 
reduziram a projeção de infl ação 
pela segunda vez seguida. A 
estimativa de inflação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), caiu 
de 6,84% para 6,80%, de acordo 
com a pesquisa Focus, do BC. Para 
2017, a estimativa foi mantida em 
4,93%. As projeções ultrapassam 
o centro da meta que é 4,5%. O 

teto da meta é 6,5% este ano, e 
6% em 2017.

A projeção de instituições fi nan-
ceiras para a queda da economia 
(Produto Interno Bruto - PIB), este 
ano, foi ajustada de 3,37% para 3,40%. 
Para 2017, a expectativa de cresci-
mento foi alterada de 1,13% para 1%. 
A expectativa para a taxa básica de 
juros, a Selic, permanece em 13,75%, 
ao fi nal deste ano, e em 10,75% ao 
ano, no fi m de 2017 (ABr).

Nesta sexta-feira (25), diversos estabelecimentos 
comerciais – principalmente lojas virtuais – irão 
realizar campanhas divulgando promoções para 
atrair a atenção dos consumidores, prometendo 
grandes descontos sob o slogan ‘Black Friday’

A Fundação Procon-SP terá um plantão de atendimento 
especial para os consumidores. A instituição também está 

Nesta época do ano, os pane-
tones começam a aparecer nas 
gôndolas dos supermercados, 
anunciando a chegada do Natal. O 
produto tradicional – com frutas 
cristalizadas ou gotas de choco-
late – ganhou novas versões mais 
elaboradas: com ingredientes 
tipicamente brasileiros, ou com 
mousse, sorvete, trufas, doce 
de leite, goiabada, brigadeiro, 
entre outros. Com este leque 
variado de opções de recheio, os 
fabricantes apostam em inovação 
e no sabor marcante para atrair 
os consumidores. 

De acordo com Cláudio Zanão, 
presidente executivo da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de 
Biscoitos, Massas Alimentícias e 
Pães & Bolos Industrializados, o 
volume de vendas de panetones 
deve repetir os números de 2015, 

cerca de 500 mil toneladas. 
Segundo pesquisa da Kantar 
Worldpanel, apenas 44,5% dos 
lares brasileiros consumiu pa-
netone entre novembro do ano 
passado e janeiro de 2016. Fatia 
que deve ser mantida neste fi nal 
de ano. 

Este é um produto sazonal 
que, a partir do momento em que 
está exposto no varejo, desperta 
nos consumidores a memória 
afetiva das festas de fi m de ano. 
“As embalagens se sofi sticaram 
e estão mais elaboradas e perso-
nalizadas, tornando-os um exce-
lente presente. Esta estratégia 
dos fabricantes de tornar estes 
pães/bolos mais convidativos e 
criativos, com valores que cabem 
no orçamento do consumidor, 
promete bons resultados”, com-
pleta Zanão.

Procon estará de olho nas promoções do ‘Black Friday’.

Thinkstock

Procon de olho 
na Black Friday

fazendo monitoramento de preços de uma amostra de produtos 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos para orientar o consumidor 
se as ofertas têm realmente o desconto anunciado.

O atendimento especial para os consumidores registrarem suas 
reclamações, pelo telefone 151, começará no dia 24, indo até às 
2h00 do dia 25, e retornando no mesmo dia, das 6h00 às 22h00. 
O atendimento eletrônico fi cará disponível durante todo o fi m de 
semana (25 e 26/11), além do Facebook e Twitter.

Também foi criada a hashtag especial (#ProconSPdeolhona-
BlackFriday) que os internautas poderão utilizar para denunciar 
problemas como maquiagem de desconto – situação em que o 
fornecedor eleva o preço do produto antes de anunciar a promoção 
–, cancelamento da compra sem justifi cativa, preços abusivos de 
fretes, entre outros que possam ocorrer.

Mercado reduz projeção de infl ação

Vendas de panetone devem 
atingir 500 mil toneladas
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Sem Universidades e 

o conhecimento delas 

emanado nenhum país 

seria país e o mundo 

não seria mundo

Nosso processo civili-
zatório passa pelas 
instituições de ensino 

e pesquisa dos mais profun-
dos segredos da vida, cujo 
desconhecimento nos man-
teria numa gruta cinzenta e 
fria. A evolução humana não 
depende da acumulação de 
capital, mas do conhecimento 
científi co, em todos os níveis - 
tecnológico, humanista e suas 
ramifi cações.

Colorimos esse aspecto da 
vida humana sobre este pla-
neta ao verifi car a xenofobia 
desbragada que inspira Donald 
Trump - não em terreno de 
campanha, mas de governo. 
É concreta a ameaça de de-
portar jovens universitários 
não naturais dos Estados 
Unidos. Embute-se nesse 
procedimento brutal, sem ser 
expresso, o mote da raça pura 
que incendiou o mundo através 
do nacional socialismo. Univer-
sitários que assimilaram co-
nhecimentos, por exemplo, na 
mais qualifi cada universidade 
do mundo - Harvard - e, seja lá 
seja em seus países de origem, 
os devolveriam para o bem do 
orbe - e dos americanos.

Precisamente a coragem 
juvenil de resistir a Trump 
foi cimentada em Harvard. 
A ideia teve o curso de um 
raio e já abarca cerca de 5 mil 
instituições superiores, tais 
como Yale, Universidade de 
Nova York e Stanford, na Ca-
lifórnia.  E consiste em blindar 
os colegas não americanos 
de deportações, contando-se 
com o compromisso do corpo 
docente e das mais altas au-
toridades do saber. Esse é o 
único quartel sagrado que pode 
segurar as manifestações de 
“delirium tremens” de Trump. 
Um homem que, provavelmen-
te seguindo o método que o 
tornou bilionário, não verá 
limites para seus diabólicos e 
esquivocados propósitos. 

Equivocados porque a gran-
deza dos EUA foi concretizada 
por maioria de imigrantes. 
Atente-se à análise de Matt 
O’Brien, do de “Washington 
Post”, ao pontuar que os imi-
grantes mais qualifi cados são 
os que pagam mais impostos, 
sem contrapartida correspon-
dente; impulsionam os maiores 
negócios; mais da metade da 
atual safra de startups bilio-
nários do Vale do Silício foi 
fundada por imigrantes; as 
empresas de tecnologia que 
fi caram em desvantagem no 
sorteio de vistos de 2007 e 2008 

não reagiram contratando mais 
trabalhadores nativos, mas 
menos; imigrantes criam em-
presas e empregos nos EUA, de 
modo que Trump teria proble-
mas com 40% das empresas da 
Fortune, a exemplo da Apple, 
Google e Oracle. O jornalista 
conclui que Trump não tem a 
mínima noção do que faz seu 
país grande. 

Isso sob o aspecto pragmá-
tico de interesse dos EUA. No 
entanto, a manifesta esquizo-
frenia de Trump, nada diversa 
da que acometia o Füher, 
muito embora a história não 
seja, “sic et simpliciter”, obra 
só de líderes, fi ca evidenciada 
em sua brutal agressão aos 
princípios mais elementares 
da solidariedade humana, 
erigidos como fundamentais 
pela Organização das Nações 
Unidas. Como se sabe, o es-
quizofrênico está em confl ito 
com o mundo circundante e 
torna-se um diabo agressivo. A 
resposta que não se tem é como 
personalidades tão doentias 
logram sucessos eleitorais e o 
aplauso das massas.

A iniciativa dos estudantes 
de Harvard será a grande pe-
dra no sapato de Trump. Um 
governo chega ao extremo de 
seu despotismo ao ignorar a 
autonomia das Universidades 
e investir contra os cérebros 
mais importantes e prome-
tedores da nação, dos quais 
necessitam indispensavelmen-
te e, ainda, para não agredir 
símbolos tão tradicionais do 
país. Posso afi rmá-lo porquan-
to bacharelei-me em direito 
num desses santuários, sob a 
ditadura militar. A polícia po-
lítica jamais teve a ousadia de 
invadir a Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco. É 
certo que o mesmo não se deu 
com a PUC, mas a ditadura 
pagou um preço signifi cativo 
por isso. 

No máximo, agentes força-
vam a verifi cação dos arquivos 
para localizar endereços de 
estudantes procurados, mas 
tão logo se ia o Diretor, liberal 
em sua cátedra de economia, 
mas igualmente liberal no 
campo das relações humanas, 
imediatamente comunicava o 
fato ao Centro Acadêmico, o 
que permitia aos procurados 
se evadirem dos trogloditas da 
repressão do regime militar. 
Conclui-se que a agregação dos 
corpos docentes às iniciativas 
estudantis nos EUA, no enfren-
tamento de atos que não mais 
se esperavam no século XXI, 
formará a melhor tropa de resis-
tência democrática aos ataques 
da direita nazifascista.

(*) - É advogado e membro da
Academia Latino-Americana

de Ciências Humanas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

Universidades, 
santuários do justo

A Câmara de Vereadores 
de São Paulo aprovou projeto 
que declara como patrimônio 
histórico e cultural a obra do 
sambista Adoniran Barbosa. 
A proposta do vereador To-
ninho Paiva (PR) foi enviada 
para sanção do prefeito Fer-
nando Haddad. Pelo texto, a 
municipalidade passará a ser 
obrigada a garantir a preserva-
ção de toda a obra do artista, 
“incluindo as composições 
e poesias”. Ou seja, agora 
fazem parte ofi cialmente do 
patrimônio cultural paulis-
tano, as canções Trem das 
onze, Saudosa Maloca, Tiro 
ao Álvaro, Iracema e Samba 
do Arnesto.

Adoniran era o pseudônimo 
do cantor compositor João Ru-
binato, nascido em 1910, em 
Valinhos, na região de Cam-
pinas. Como conta a biografi a 
anexada ao projeto de lei, na 
juventude, o músico abando-
nou os estudos e trabalhou 
como entregador de marmitas, 
encanador e garçom. Após ar-
rumar um emprego na capital 
paulista, aos 22 anos, passou 
a participar de programas de 
calouros em rádios. Em 1941, 
foi trabalhar na Rádio Record 
como ator cômico e locutor. 
Foi lá que conheceu o grupo 
Demônios da Garoa, com 

 Sambista Adoniran Barbosa.

O empresário do setor 
de comunicação Nizan 
Guanaes sugeriu ao presi-

dente Temer que o governo tome 
as medidas necessárias, mesmo 
que “impopulares” e “amargas”, 
e use a publicidade para fazer 
com que a população entenda a 
necessidade das mudanças.

“Aproveite já que o governo 
ainda não tem índices de popu-
laridade alta e faça coisas impo-
pulares que serão necessárias e 
que vão desenhar esse governo 
para os próximos anos. Tome 
medidas amargas, esse é o gran-
de desafi o das democracias”, 
disse Guanaes. Ele defendeu 
ainda uma reforma trabalhista 
com leis mais competitivas. 
“Precisamos de reformas para 
o país e nós, empresários, preci-
samos de leis competitivas para 
nossas empresas. Não temos 
como competir [no mercado] 
com essa carga fi scal e essas leis 
[trabalhistas] defasadas.”

O ex-governador do Rio Gran-
de do Sul, Germano Rigotto, 
falou em “desafi os imensos” 
para o governo de Temer e 
defendeu que esse seja o go-

Temer durante reunião do Conselho, no Palácio do Planalto, com os ministros da Casa Civil, 

Eliseu Padilha, e da Fazenda, Henrique Meirelles.

Clubes esportivos poderão 
ser obrigados a oferecer aten-
dimento psicológico aos atletas 
profissionais para ajudá-los 
a enfrentar o estresse e a 
ansiedade antes e depois das 
competições. É o que estabe-
lece projeto a ser analisado 
na Comissão de Educação do 
Senado. O autor do texto, sena-
dor Marcelo Crivella (PRB-RJ), 
ressalta que a Lei Pelé, que 
trata de normas gerais sobre 
desportos, já obriga a entidade 
de prática desportiva a garantir 
assistência psicológica a atletas 
em formação, sob pena de não 
ser reconhecida como tal. 

O que o senador pretende 
com o projeto é que clubes 
também tenham a obrigação 
de cuidar da saúde mental dos 
atletas profi ssionais, mediante 
o apoio de psicólogos. Na sua 
opinião, o apoio psicológico é 
uma providência fundamen-
tal para a formação e para o 
desempenho dos atletas, que 
precisam ter boa saúde física 
e mental “para enfrentar fortes 
doses de estresse e ansiedade 
nos momentos que antecedem 
e sucedem as competições”. 

A ansiedade, segundo o 
senador, pode ser uma porta 
de entrada para as drogas e 

A relatora, senadora

Ângela Portela (PT-RR),

é favorável ao projeto.

O Senado teve ontem (21) 
sessões deliberativas, com 
a discussão das propostas 
que institui o teto de gastos 
públicos para os próximos 20 
anos, e a que trata da reforma 
política.  Os dois temas voltam 
a ser discutidos hoje (22). 
Em sessão extraordinária, 
pela manhã, o plenário fará 
um debate temático com 
economistas sobre a PEC do 
Teto de Gastos. Depois, volta 
a discutir a PEC da reforma 
política e vota o projeto que 
muda as regras para aplicação 
do Imposto Sobre Serviços.

Ainda hoje, na segunda 
sessão do dia, a previsão é 
que o plenário vote o projeto 
que reabre o prazo para repa-
triação de dinheiro enviado 
ao exterior sem declaração à 
Receita Federal. O  novo prazo 
será de 1° de janeiro a 15 de 
março, e os contribuintes que 
sonegaram o imposto deverão 
pagar multa e Imposto de 
Renda de 17,5%, cada. Se 
aprovado, o texto seguirá para 
a Câmara. Também contará 
prazo para mais uma sessão 
de discussão da PEC do Teto 
de Gastos. Assim, fi cará fal-
tando apenas a quinta e última 
sessão antes que a PEC possa 

Reforma política e a PEC dos gastos públicos em discussão.
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Conselheiros defendem medidas 
“amargas” para retomar crescimento
Na primeira reunião do Conselhão do governo do presidente Michel Temer, ontem (21), no Palácio do 
Planalto, os conselheiros defenderam medidas para a retomada da economia e do crescimento do país

verno das reformas. Ele citou 
a reforma da Previdência e a 
tributária. “Sabemos que os 
desafios serão imensos nos 
próximos meses. A tarefa será 
ser, sim, o governo das refor-
mas, e reforma que passa não 
apenas pela Previdência, pela 
reforma fi scal e processo de 
desburocratização”.

A presidente da rede de lojas 
Magazine Luiza, Luiza Helena 
Trajano, pediu ao presidente 
e aos ministros medidas que 

reduzam a burocracia para  
simplifi car a atividade empre-
sarial e reduzir custos. “Queria 
colocar um foco muito grande 
em simplifi car o Brasil. Tem em-
presas que têm 10% de custo. 
Só através da sociedade é que 
vamos conseguir fazer essas 
mudanças”.

O empresário Abílio Diniz 
defendeu a proposta dos Gastos 
Públicos, salientando que: “A 
PEC dos Gastos é fundamental 
para o país. Há muita liquidez 

no mundo, e os investidores 
querem investir no Brasil”. Ele 
também sugeriu a unifi cação 
do ICMS para acabar com a 
“guerra fi scal”. O técnico da 
seleção masculina de vôlei, 
Bernardinho, que passou a 
integrar o Conselhão, disse que 
veio entender de que forma a 
interdiciplinaridade do esporte 
pode contribuir para melhorar 
o país, em especial nas áreas de 
educação e saúde e, em longo 
prazo, na segurança (ABr).

Pauta do Senado está cheia 
nesta semana

ser votada em primeiro turno, o 
que está previsto para ocorrer 
no dia 29.

Amanhã (23), o dia começará 
com debate sobre o projeto que 
trata do abuso de autoridade 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. Como o texto tem 
gerado polêmica, foram con-
vidados para a discussão o mi-
nistro do STF Gilmar Mendes, o 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e o presidente 
da OAB, Cláudio Lamachia. 
À noite, a previsão é que seja 
realizada a última sessão de 
discussão e a votação da PEC 
da reforma política. Ela esta-

belece o fi m das coligações 
partidárias e a aplicação de 
cláusula de barreira pra os 
partidos políticos já a partir 
das próximas eleições.

As votações seguem na 
quinta-feira (24), quando está 
prevista a votação do projeto 
que trata de mudanças no 
Sistema Tributário Nacional 
e prevê, entre outros pontos, 
que sobre os valores das 
restituições decorrentes do 
pagamento indevido incidam 
os mesmos índices de atuali-
zação aplicáveis ao pagamento 
em atraso de tributos e con-
tribuições (ABr).

Câmara aprova lei que torna 
patrimônio obra de Adoniran Barbosa

quem teve longa e próspera 
parceria.

O modo de falar simples e 
com pequenos erros grama-
ticais é uma das marcas da 
obra de Adoniran, conforme 
destaca a justificativa do 
projeto de lei. Em alguns ca-
sos, aparece em um jogo de 
palavras, como o apaixonado 
Álvaro, que também é um jogo 
de palavras com “alvo” em Tiro 
ao Álvaro. O personagem é o 
destino certo das frechadas 
[fl echadas] disparadas pelo 
olhar da moça, mais mortíferas 
do que veneno estriquinina e 
bala de revorver .

A partir dessa poesia, identi-
fi cada com as camadas menos 
favorecidas da população, 

Adoniran contava histórias de 
eventos diários que, às vezes, 
chegavam à crítica social, 
como no despejo de Saudosa 
Maloca. “Peguemos todas nos-
sas coisas e fumus pro meio 
da rua, apreciá a demolição/ 
Que tristeza que nós sentia/ 
Cada táuba que caía, doía no 
coração”, compôs Adoniran, 
dando voz aos sem-teto que 
observam a derrubada do 
imóvel onde tinham vivido nos 
últimos anos. Por esse tipo 
de sensibilidade, o vereador 
ressalta que o compositor 
“retratou com maestria o 
cotidiano paulistano”, o que 
justifi ca a preservação de seu 
trabalho. Adoniran morreu em 
1982, aos 72 anos (ABr).

Os clubes e a assistência 
psicológica aos atletas

o álcool no meio esportivo, 
principalmente entre os jovens 
atletas. Ele lembra também que 
a falta de assistência psicológica 
pode acarretar prejuízos não 
apenas ao atleta, mas também 
ao seu clube, à sua família e às 
empresas patrocinadoras do 
esporte. A relatora, senadora 
Ângela Portela (PT-RR), é 
favorável ao projeto. A matéria 
já foi aprovada na Comissão de 
Assuntos Sociais. Se for apro-
vado pela CE, poderá seguir di-
retamente para a Câmara, caso 
não haja recurso para votação 
no Plenário (Ag.Senado).

‘Insana inversão 
de valores’

O senador Lasier Martins 
(PDT-RS) classifi cou de lou-
cura o pedido de prisão do juiz 
federal Sérgio Moro, feito pelos 
advogados do ex-presidente 
Lula. Diante das várias acusa-
ções contra Lula, investigado 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, Lasier disse considerar 
uma insanidade ele querer 
transformar em réu exatamente 
o juiz que o está julgando e que 
já colocou na cadeia poderosos 
envolvidos em corrupção e 
que têm tido suas sentenças 
referendadas pelo Tribunal 
Regional da Quarta Região.

“Estamos diante da mais in-
solente, despropositada e in-
sana inversão de valores: o juiz 
ameaçado pelo réu. Só faltava 
isto nesta sucessão de loucuras 
e depressões que vive o Brasil. 
Atacar o juiz que vem fazendo 
justiça torna a atitude de Lula uma 
atitude desesperada de quem vê 
a proximidade do fi m das suas 
enganações”, afi rmou Lasier. 

O senador também advertiu 
que não é hora de o Congresso 
votar o projeto sobre abuso de 
autoridade, do senador Renan 
Calheiros. Por trás da decisão 
de dar celeridade a essa votação, 
disse Lasier, há sinais de uma 
tentativa de inibir os responsá-
veis pela Operação Lava Jato: 
magistrados, procuradores, 
promotores de justiça e Polícia 
Federal (Ag.Senado).

Austeridade 
fi scal não vai 
solucionar crise 
econômica

A senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), disse que a proposta 
que limita os gastos públicos 
não salvará o país. O que fará 
isso será a retomada do cresci-
mento econômico. E acrescen-
tou que é preciso escolher qual 
caminho tomar para se atingir 
esse objetivo. Gleisi acredita 
que não será por meio da 
austeridade fi scal que o Brasil 
conseguirá sair da crise. 

A senadora lembrou que o 
presidente eleito dos Estados 
Unidos, Donald Trump, já fala 
nisso. Ela também citou uma 
fala recente do atual presi-
dente norte-americano Barack 
Obama, onde ele afi rmou que a 
austeridade, por si só, não pode 
trazer prosperidade.

“Nesse contexto, nós vamos 
insistir em arrochar na área fi s-
cal com austeridade? Com o fi m 
em si mesmo? Atendendo ape-
nas aos interesses do mercado 
fi nanceiro? E sem preocupação 
com o agravamento dos índices 
sociais? O desemprego já atinge 
a 12 milhões de trabalhadores 
no Brasil. Até agora falou-se 
que a culpa é da Dilma. Mas 
até quando isso vai ser engoli-
do pelo país? Pela sociedade”, 
indagou (Ag.Senado).
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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

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.

Siemens Ltda., torna público que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e 
a Licença de Instalação para geradores, transformadores, motores e outros equipamentos elétricos, 
instalação e montagem executada por empresa especializada, à Rodovia Dom Gabriel Bueno Couto, 
s/nº, altura do Km 80,24, Bairro Pinhal, Cabreuva/SP.

Tomada de Preços nº 004/CELOG/2016
Processo: 67101005004201421. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Total de Itens Licitados: 
002. Edital: 22/11/2016 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00 no Centro Logístico da 
Aeronáutica (CELOG) endereço: Av Olavo Fontoura 1200-A (Santana) SAO PAULO – 
SP. Entrega das Propostas a partir de: 22/11/2016. Abertura das Propostas: 07/12/2016 
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

Get Money Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 10.853.017/0001-45              NIRE 35300437306

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 01/09/2016
Data: 01/09/16, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Representante da única acio-
nista. Mesa: Presidente, Gustavo Ricardo Colloca; Secretária, Adriana Valentini da Silva.
Deliberações: 1. Eleger para o cargo de Diretor, sem designação específica, Edivaldo Rol-
dão, portador da CIRG nº 15.728.256-9-SSP-SP e do CPF nº 057.015.608-48, com remune-
ração definida na Assembleia Geral Ordinária de 30/04/15 e mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2018. Assinaturas: Presidente: Gustavo Ricardo Colloca; Secretária: Adriana
Valentini da Silva. Acionista: Get Money Holding Financeira Ltda., por Gustavo Ricardo
Colloca. JUCESP nº 472.292/16-0, em 07/11/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Sec. Geral.

Get Money Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 10.853.017/0001-45              NIRE 35300437306

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 21/06/2016
Data: 21/06/16, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Representantes da única aci-
onista. Mesa: Presidente, Gustavo Ricardo Colloca; Secretária, Adriana Valentini da Silva.
Deliberações: 1. Reformular a redação do artigo 2º do Estatuto Social, a fim de evidenciar
que a alteração de endereço da sede social, desde que dentro do mesmo município e depen-
dências localizada em qualquer localidade do País, poderá ser deliberada por resolução da
Diretoria. 2. Adequar a redação do Capítulo VI da Ouvidoria, nos termos do inciso I, II e III
do artigo 9º da Resolução CMN nº 4.433, de 23/07/15. a.a. Presidente: Gustavo Ricardo
Colloca; Secretária: Adriana Valentini da Silva. Acionista: Get Money Holding Financeira
Ltda., por Gustavo Ricardo Colloca. A Ata em seu inteiro teor encontra-se arquivada na
JUCESP sob nº 371.884/16-0, em 29/08/16, juntamente com o Estatuto Social devidamente
consolidado. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ENCERRAMENTO DE EMPRESA
Empresa em processo de encerramento tem funcionário afastado por 
auxilio doença, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O PERÍODO QUE A FUNCIONÁRIA ESTÁ DE LICENÇA AMAMENTAÇÃO 
PODE SER CONTADO COMO PERÍODO DE ESTABILIDADE?

Informamos que até mesmo durante o período de licença amamenta-
ção a estabilidade está sendo computada normalmente.

DEMISSÃO ANTES DAS FÉRIAS
Funcionário que recebe aviso de férias, mas ainda não está em gozo, 
pode pedir demissão, cumprindo aviso prévio? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Empresa ao beneficiar seus funcionários com o plano de saúde deve 
fazer algum desconto? Caso não tenha desconto nenhum o funcionário 
poderá reenvidicar a continuidade do benefício mesmo depois da 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A EMPRESA DEVE PAGAR HORA EXTRA PARA O 
CARGO DE CONFIANÇA?

O trabalhador que exerce cargo de confiança não pode fazer hora extra 
já que está desobrigado de assinalar ponto, em face do disposto no 
art. 62, II da CLT, tendo em vista que recebe “gratificação de função” 
nos termos do parágrafo único do citado dispositivo, contudo, este 
dispositivo salienta que o trabalhador deve ocupar cargo diretivo, 
obrigatoriamente, do tipo “gerente” ou “diretor”.

HORA EXTRA NO INÍCIO DA JORNADA
Funcionário pode entrar para trabalhar antes do horário de inicio de 
sua jornada e a empresa fazer o pagamento como hora extra, ou hora 
extra só pode ser realizada no final da jornada? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 30/11/2016 às 08h55/2º Público Leilão: 08/12/2016 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua
Tenente Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo
Credor Fiduciário SANTANA CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 10.665.846/0001-02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com
Sistema de Financiamento Imobiliário: sala sob nº 824, localizada no 8º andar do empreendimento
imobiliário denominado “Ícone Santana”, situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 654, no 8º
Subdistrito - Santana, contendo a área privativa coberta de 46,690 m², área comum de 36,210 m²,
área real total de 82,900 m², fração ideal no solo de 0,004143 e coeficiente de proporcionalidade
para rateio de despesas condominiais de 0,004366. Cabendo a aludida sala, o direito de
estacionar 01 veículo de passeio, em 01 vaga individual e indeterminada, localizada no 1º, 2º ou
3º subsolos, com exceção das vagas localizadas no andar térreo sob nºs 44 a 61 que serão de
uso exclusivo das lojas. Imóvel objeto da Matrícula nº 142.092 do 3º Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 30/11/2016 às 08h55. VALOR:
R$563.073,62. 2º PÚBLICO LEILÃO em 08/12/2016 às 12h00. VALOR: R$452.852,17. Correrão
por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como:
pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação.
O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o
risco da ação, bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site www.sold.com.br.
Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito - Capão Redondo

Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VALMIR ANTÔNIO DA SILVA, solteiro, balconista, nascido em 
13/01/1983, natural de Aliança - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antônio Justino da Silva e de Maria do Carmo de Lima; A pretendente: FERNAN-
DA ANTUNES DOS ANJOS, solteira, garçonete, nascida em 04/09/1986, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosemeire 
Antunes dos Anjos.

O pretendente: LAION DE JESUS SILVA, solteiro, ajudante geral, nascido em 13/08/1989, 
natural de Piatã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Magno 
da Silva e de Zilda Rosa de Jesus; A pretendente: KEFANI ROSA FELIX DOS SANTOS, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 06/05/1991, natural de Itajuípe - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Domingos Felix dos Santos e 
de Margareth dos Santos Rosa.

O pretendente: LAERTE SOUZA AVELINO, solteiro, ajudante geral, nascido em 
27/02/1990, natural de Arcoverde - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Francelino do Nascimento Avelino e de Leaneide Souza Avelino; A pretendente: 
ALESSANDRA SOUZA DA SILVA, solteira, balconista, nascida em 26/05/1993, natural 
de Pedra - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adriano Manoel da 
Silva e de Maria José Souza da Silva.

O pretendente: JAQUISON LIMA DE SOUZA SANTOS, solteiro, manutenção de ar 
condicionado, nascido em 09/05/1988, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo dos Santos e de Vera Lucia Lima de Souza 
Santos; A pretendente: CARLA SANTOS DA CONCEIÇÃO, solteira, costureira, nascida 
em 20/11/1997, natural de Cairu - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Atenildo da Conceição e de Ivonete Tavares dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA COSTA, solteiro, conferente, nascido em 
20/02/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maria de Lourdes da Costa; A pretendente: ANA PAULA PAULINO SILVA, solteira, 
vendedora, nascida em 24/06/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Paulino Silva.

O pretendente: CARLOS RENATO SILVA, divorciado, técnico de enfermagem, 
nascido em 03/09/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Nascimento Silva e de Maria de Lourdes Brito da 
Silva; A pretendente: CRISTINA RAIMUNDA GONÇALVES SANTIAGO, solteira, 
psicologa, nascida em 24/08/1974, natural de Taboão da Serra - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Marques Santiago e de Enedina 
Gonçalves Santiago.

O pretendente: HEITOR ALVES DOS SANTOS, solteiro, gerente de produção, nascido 
em 26/03/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Moacir Teodoro dos Santos e de Maria Helena Alves da Costa; A pretendente: 
VIVIANE DE JESUS SILVA ROCHA, solteira, professora, nascida em 07/09/1989, natural 
de Mairiporã - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Otávio Rocha 
e de Ivaneide de Jesus Silva.

O pretendente: ADÃO DA COSTA MELO, solteiro, serralheiro, nascido em 18/09/1982, 
natural de Barras - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Teixeira de Melo e de Maria Helena da Costa Melo; A pretendente: JOELMA OLIVEIRA 
DE JESUS, solteira, do lar, nascida em 21/09/1989, natural de Taboão da Serra - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joel Fernandes de Jesus e de Luisa 
Oliveira de Jesus.

O pretendente: RONIVON MIRANDA MALAQUIAS, solteiro, servente, nascido em 
27/11/1981, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Delson Miranda Malaquias e de Lindaura Rosa Malaquias; A pretendente: LIDIANE 
JESUS DA SILVA, solteira, babá, nascida em 25/08/1987, natural de Boa Nova - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivonete Jesus da Silva.

O pretendente: GILSON ALVES DOS SANTOS, viúvo, motorista, nascido em 
23/06/1960, natural de Pavão - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Alves de Araujo e de Durvalina Pereira dos Santos; A pretendente: MARIA 
DAS NEVES BENTO DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 17/12/1986, natural de 
Areia - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Raimundo da 
Silva e de Luzia Bento da Silva.

O pretendente: THIAGO DE JESUS GUEDES, solteiro, operador de máquinas, nascido 
em 09/08/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Nicolau Pereira Guedes e de Marli de Jesus Guedes; A pretendente: DANIELA 
APARECIDA DA SILVA, divorciada, auxiliar de desenvolvimento infantil, nascida em 
22/01/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Amaro da Silva e de Ednalva Aparecida Ferreira Silva.

O pretendente: DENILSON SERVANO DOS SANTOS, solteiro, atendente júnior, nascido 
em 26/05/1988, natural de Berilo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Servano dos Santos e de Rosanil Maria dos Santos; A pretendente: GISLENE DA 
ROCHA TEODORO, solteira, recepcionista, nascida em 02/08/1985, natural de Chapada 
do Norte - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edgar Martins Teodoro 
e de Maria Lúcia da Rocha Rodrigues.

O pretendente: FRANCISCO FERREIRA, divorciado, policial militar, nascido em 
20/04/1968, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Ferreira Filho e de Cristina Paris Ferreira; A pretendente: DENISE DE 
OLIVEIRA DIAS, divorciada, servidora pública, nascida em 15/09/1984, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Silva Dias e de 
Maria Aparecida de Oliveira Dias.

O pretendente: NAILSON BATISTA MENDES, solteiro, marceneiro, nascido em 
25/11/1990, natural de Brasília - DF, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Geraldo Mendes da Silva e de Eunice Batista de Souza Mendes; A pretendente: 
GÉSSICA JESUS CRUZ, solteira, do lar, nascida em 30/04/1990, natural de Feira de 
Santana - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdemaro Cerqueira 
da Cruz e de Jacira Jesus Cruz.

O pretendente: ODINALDO PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, cabeleireiro, nascido em 
26/03/1981, natural de Pilão Arcado - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Onildo Borges dos Santos e de Dalva Pereira dos Santos; A pretendente: HELEN 
CRISTINA JARDIM, solteira, manicure, nascida em 06/05/1983, natural de Paranavaí - 
PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elio Ferreira Jardim e de Maria 
Aparecida da Silva Jardim.

O pretendente: FRANCISCO KELSON DOS SANTOS SÁ, solteiro, pedreiro, nascido 
em 12/10/1993, natural de Oeiras - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco das Chagas Sá e de Rosimeire Brito dos Santos Sá; A pretendente: DENI-
SE KISSYLA MATOS SODRE, solteira, do lar, nascida em 22/05/1994, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Oliveiros Faustino Sodre 
e de Maria Cantanhede Matos.

O pretendente: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, montador, nascido em 
11/09/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Edigar Rocha da Silva e de Jane de Camargo Oliveira da Silva; A pretendente: SIMONE 
NUNES CORDEIRO, solteira, promotora de vendas, nascida em 12/05/1978, natural de 
Mirabela - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Alcides Nunes 
Cordeiro e de Maria Valdete Ribeiro Cordeiro.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO DA SILVA, solteiro, manobrista, nascido em 
30/05/1986, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Josefa Maria da Silva; A pretendente: KELLY CRISTINA MONTEFUSCO DE ARAUJO, 
solteira, operadora de caixa, nascida em 09/02/1990, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Aguiar de Araujo e de Teresa Cristina 
Montefusco de Araujo.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO LEONCIO PEREIRA LIMA, solteiro, vigilante, 
nascido em 07/12/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, fi lho de Heitor Pereira Lima Junior e de Cintia Almeida Leoncio; A pretendente: 
CAMILA CRISTINE LEMOS, solteira, recepcionista, nascida em 29/11/1989, natural de 
São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Rogerio Lemos e de Maria Aparecida Condé Lemos.

O pretendente: SÉRGIO DE SOUZA, solteiro, porteiro, nascido em 30/06/1990, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Lopes de Souza 
e de Sandra Regina da Silva; A pretendente: PRISCILA TELES SANTOS, solteira, auxiliar 
fi nanceiro, nascida em 28/09/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Eurides Ferreira Santos e de Marinalva Oliveira Teles.

O pretendente: DANILO FULFARO DA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 06/06/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Israel 
Francisco da Silva e de Mônica Fulfaro; A pretendente: LETICIA COSMO GONÇALVES, 
solteira, vendedora, nascida em 03/04/1996, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alaor Nunes Gonçalves e de Silvana Aparecida 
Cosmo Gonçalves.

O pretendente: ANTONIO RAIMUNDO LOPES LIMA, solteiro, copeiro, nascido em 
19/01/1989, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Benedito Rodrigues Lima e de Antonia Bernardino Lopes; A pretendente: DENISE 
FULFARO DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 05/03/1994, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Israel Francisco da Silva e de 
Monica Fulfaro.

O pretendente: JEAN FRANCISCO COSTA, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 
21/07/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Valdemir Alfredo Costa e de Catia Francisca Mota; A pretendente: ALINE CRISTINA 
GOMES, solteira, ajudante de cozinha, nascida em 11/07/1996, natural de Ipatinga - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fernanda Gomes Nepomuceno.

O pretendente: ARNALDO ANTONIO DE SOUZA, solteiro, pedreiro, nascido em 
25/02/1974, natural de Bom Jesus da Lapa - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Eulália Antonia de Souza; A pretendente: LUCIMAR MENDES DE OLIVEIRA, 
divorciada, analista administrativo, nascida em 16/10/1981, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aniceto Mendes de Oliveira e de 
Maura Pereira de Oliveira.

O pretendente: GIANNINI CARDOSO DOS SANTOS, solteiro, mensageiro, nascido em 
26/08/1991, natural de Teófi lo Otoni - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Francisco Cardoso de Almeida e de Maria Glaucia dos Santos; A pretendente: 
LUANA MARIA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 16/07/1992, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Antonio dos 
Santos e de Maria das Graças da Conceição.

O pretendente: JOSÉ ALDO DE SOUZA SILVA, solteiro, operador, nascido em 17/11/1986, 
natural de Afogados da Ingazeira - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Solon José da Silva e de Josefa Maria de Souza Silva; A pretendente: MARIA CARVALHO 
PIRES, solteira, do lar, nascida em 09/05/1983, natural de Caxias - MA, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves Pires e de Deuzilene Carvalho.

O pretendente: ESPEDITO MARTINS DIAS, solteiro, ajudante de ferragem, nascido em 
30/06/1954, natural de Porto Firme - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Martins Dias e de Maria da Conceição; A pretendente: MARIA ALVES DA 
SILVA, solteira, do lar, nascida em 17/06/1964, natural de Garanhuns - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Alves da Silva e de Maria das Dores 
Alves da Silva.

O pretendente: RAFAEL LOPES DA SILVA, divorciado, cobrador, nascido em 
06/05/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Ferreira da Silva e de Maria Lopes Ferreira; A pretendente: ILDENICE 
DE SANTANA, solteira, do lar, nascida em 25/10/1981, natural de Barra - BA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fidelcino de Santana e de Divina 
Ribeiro de Santana.

O pretendente: MICHEL ALVES DOS SANTOS PINTO, divorciado, autônomo, nascido 
em 13/01/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Dorival Lara Pinto e de Antonia Aparecida Alves dos Santos; A pretendente: IRE-
NE DA SILVA COSTA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 12/01/1986, natural de 
Castelo do Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Miguel Cosme 
da Costa e de Maria Bernarda da Silva.

O pretendente: FAUSTO BATISTA DOS SANTOS, solteiro, cozinheiro, nascido em 
03/06/1981, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de João Batista dos Santos e de Maria José dos Santos; A pretendente: ALE-
XANDRA DOS SANTOS, solteira, recepcionista, nascida em 30/06/1982, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rosa Neide 
dos Santos.

O pretendente: ABEL BISPO DOS SANTOS, solteiro, porteiro, nascido em 09/12/1980, 
natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Bispo dos Santos e de Bernadete Maria dos Santos; A pretendente: VANESSA THEO-
DORO INACIO, solteira, operadora de caixa, nascida em 27/04/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juarez Inacio da Silva e 
de Maria Fernanda Theodoro da Silva.

O pretendente: DARLAN MACHADO MARQUES, solteiro, marceneiro, nascido em 
27/08/1987, natural de Aripuanã - MT, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Adão Luciano Marques e de Sirlene Francisca Machado Marques; A pretendente: 
LEILA RODRIGUES DE SOUSA, solteira, estudante, nascida em 03/05/1991, natural de 
Ouro Preto do Oeste - RO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdivino 
Rodrigues Pereira e de Jordina Rodrigues de Sousa.

O pretendente: ALBERLANIO SOUZA BARBOSA, solteiro, técnico de informática, nas-
cido em 02/10/1986, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Alipio Almiro de Souza e de Edenilde Gois Barbosa; A pretendente: JENIFER 
RAMOS DE BRITO, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 16/06/1996, natural de 
São Mateus - ES, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Gonçalves 
de Brito e de Eliete Silva Ramos de Brito.

O pretendente: MARCELINO JOSÉ DOS SANTOS, solteiro, pintor, nascido em 
29/09/1964, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco José dos Santos e de Josefa Maria de Lira Santos; A pretendente: SONILDA 
PEREIRA DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 14/07/1969, natural de Iguai 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jovelino Pereira dos Santos e 
de Judite Inácio dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DE FREITAS, solteiro, corretor, nascido em 16/07/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria 
das Merces de Freitas; A pretendente: ANGELA DA SILVA SANTOS, solteira, aten-
dente, nascida em 20/02/1995, natural de Juazeiro - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Eliene Silva Santos e de Sandra Lucia Gomes da 
Silva Santos.

O pretendente: NILTON PEDRO DE SIQUEIRA, divorciado, vigilante, nascido em 
15/02/1970, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Pedro de Siqueira e de Laurendina Mariana Cabral; A pretendente: MARIA 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS, solteira, diarista, nascida em 12/02/1971, natural de 
Conde - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Efi gênio Menezes dos 
Santos e de Valdelice da Conceição.

O pretendente: MICHEL SOBREIRA RODRIGUES, solteiro, programador, nascido em 
23/12/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Marcio José Rodrigues e de Joana Darke Sobreira Rodrigues; A pretendente: 
GYSELLE PEREIRA DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 18/05/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Genival Pereira da Silva 
e de Zenalva da Silva Bezerra.

O pretendente: SILVIO ARCELINO APOLINARIO, solteiro, motorista, nascido em 
01/11/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Apolinario e de Benedita Arcelino Apolinario; A pretendente: MICHELE GOMES 
PEREIRA, solteira, analista de relacionamentos, nascida em 20/12/1984, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gomes Pereira 
e de Maria da Glória Lima Pereira.

O pretendente: MOISES LEITE VIEIRA, solteiro, auxiliar de produção, nascido em 
22/08/1963, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Leite Vieira Filho e de Anedina Nogueira Vieira; A pretendente: JOANA 
MATOS SILVA, solteira, do lar, nascida em 30/01/1974, natural de Monte Santo - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Anézio Américo da Silva e de Teodora 
de Matos Silva.

O pretendente: ADRIANO GOMES DA SILVA, solteiro, gerente, nascido em 29/12/1985, 
natural de Camocim - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
André da Silva e de Inácia Gomes de Araújo; A pretendente: MARINA MEDEIROS DOS 
SANTOS, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 12/08/1992, natural de Brasília de 
Minas - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tiburcio Medeiros Lima 
e de Geralda Nogueira dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DUARTE DOS SANTOS, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em 20/10/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Vitória da Con-
quista - BA, fi lho de Edvaldo Bispo dos Santos e de Cleuza Duarte Viana dos Santos; A 
pretendente: NILCIANE SOUSA SANTOS, solteira, estudante, nascida em 16/12/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilton 
Martins dos Santos e de Marta Maria Pinto de Sousa Santos.

O pretendente: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, divorciado, motoboy, nascido em 
07/09/1974, natural de Santa Cruz - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Fernando Herminio da Silva e de Francisca Pereira da Silva; A pretendente: CRISTINA 
GONÇALVES DO NASCIMENTO, solteira, doméstica, nascida em 13/06/1978, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino José do 
Nascimento e de Cicera Maria Gonçalves do Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

5ª VC – Reg. Sto.Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0078332-
29.2010.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ALEXANDRE FIRMINO DOS SANTOS, CPF nº 182.992.148-74 que nos autos da ação de 
Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por VALDEMAR 
CARLOS DA CUNHA, CPF nº 771.937.978-72 foi DETERMINADO a sua INTIMAÇÃO por EDITAL 
para que efetue o pagamento de R$ 28.394,71 (atualizado até Junho/2015), no prazo de 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena 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 Arts. 513 e 523 do 
NCPC, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do NCPC). Será o presente afixado 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de outubro de 2016. 

8ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0046165-
51.2013.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ISAAC RODRIGUES DE CAMARGO, CPF. 330.902.098-37, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração de Posse por parte de JL BUDOIA LTDA EPP, objetivando a devolução de 05 (cinco) 
frízeres da marca A.G. Rebelo, identificados pelos nºs. 136, 294, 382, 390 e 391, conforme contrato 
de comodato firmado entre as partes, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação do réu ao 
pagamento de R$ 1.500,00 oriundos do aluguel arbitrado na notificação extrajudicial, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste a 
ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2016. 

8ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036581-
57.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria 
Labriola Rodrigues, CPF 082.057.528-3 e Paulo Rodrigues, CPF 082.057.528-34 que nos autos da 
ação de Cumprimento de Sentença proposta por Conjunto Residencial Moradas do Campo 
Limpo, foi efetuada a penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 374,46 (fls. 194) em nome do 
coexecutado Paulo Rodrigues, e a penhora do Apto. nº 52, localizado no 5º andar ou 6º pavimento do 
Bloco A, situado na Estrada do Campo Limpo, 291, nesta Capital, já incluída 01 vaga indeterminada 
no pátio do estacionamento descoberto, matriculado sob nº 190.224 no 11º CRI da Capital, do qual 
foram nomeados depositários os executados Maria Labriola Rodrigues e Paulo Rodrigues. Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO das penhoras por edital, para que em 15 
dias, a fluir os 20 supra, ofereçam impugnação às penhoras (art. 525 do NCPC), independentemente 
de nova intimação, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 12 de setembro de 2016. 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 12002762, válida até 17/11/2.020, para Comércio Atacadista de Combus-
tíveis para Aeronaves, Aviões, sito à Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, s/nº. Km
459. Vila Maria. Presidente Prudente/SP.
MIX INGREDIENTES IND. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA EPP. torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 30001777 e requereu a
Licença de Operação para Produção de Misturas e Pastas para Produtos de Padaria,
Pastelaria, etc., sito à Rua Manuel Arce, nº 340. Parque dos Bancários. São Paulo/SP.
HPL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público que requereu à
SEMA a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Luminárias e outros
Equipamentos de Iluminação, sito à Viela Urga, nº 270. Galpão 01. Vila Nova Bonsucesso.
Guarulhos/SP, através do Processo Administrativo PA nº 53561/2016.

USIPEC USINAGEM DE PEÇAS LTDA - EPP, torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação para
serviços de usinagem, localizada à R. Dr. Edgard Magalhães Noronha, 406/408 - Vila Nova
York - São Paulo/SP.

POSTO DO GAUCHO LTDA, torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores, sito à Avenida Casa Verde, 100, Bairro Casa Verde, São Paulo/SP.

PEJUMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTIFICANTES LTDA. – EPP. torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação n° 30001773, e requereu a
Licença de Operação para fabricação de massas e pastas para modelar, situada na Rua
Armando Dias nº 458 – Chácara Mafalda – São Paulo – SP.

PBG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA FERRAMETARIA -EIRELI -ME.
Torna público que recebeu da CETESB a Licença Previa e de Instalação nº 26000952 e
requereu a Licença de Operação para Fabricação de Ferramentas Industriais n.e sito á
Rua Oswaldo Teixeira nº 500 - Vila Varela - Poá - SP.
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E essa preocupação não é motivada apenas pela questão esté-
tica: em muitos casos, fazer as pazes com a balança também 
refl ete positivamente na saúde e na qualidade de vida. E 

como uma coisa leva a outra, já é de praxe que os meses que 
antecedem a famosa estação marcam um boom nas academias 
e o surgimento de diversas dietas milagrosas – tudo em prol do 
“projeto verão”. 

É quase um efeito cíclico: durante o inverno as tentações 
fartas fazem com que muitas pessoas descuidem da dieta e 
acabem ganhando alguns quilinhos extras. Contudo, ao fi ndar 
da estação, existe uma ânsia em perder todo saldo “positivo” 
rapidamente. Com as altas temperaturas, o corpo fi ca mais em 
evidência, e surgem diversas dietas da moda prometendo der-
reter as gordurinhas em poucas semanas. Contudo, em geral, 
elas não são a melhor saída – é preciso muita cautela na hora 
de “correr atrás do prejuízo“ para que essa perda de peso não 
comprometa a saúde.

Conforme explica a nutricio-
nista Sinara Menezes, é preciso 
que as mudanças na dieta sejam 
feitas de forma equilibrada. “Em 
geral, regimes radicais que proí-
bem determinados alimentos ou 
se restringem ao consumo de 
um único grupo não conferem 
uma perda de peso qualifi cada. 
Além de aumentarem o risco 
de uma carência nutricional, 
os quilos perdidos nem sempre 
correspondem à diminuição do 
percentual de gordura, mas 
sim, a perda de líquidos.” Jus-
tamente por isso, muitas dietas 
famosas promovem uma perda 
de peso inicial que não se sustenta a longo prazo. “O grande pro-
blema é que dietas restritivas não podem ser seguidas por muito 
tempo. Em muitos casos elas até propiciam o efeito rebote - no 
qual se recupera todo peso perdido, ou até mais”.

Diante disso, o que fazer para acelerar a perda de peso sem 
colocar a saúde em risco? Como turbinar a dieta sem grandes 
sacrifícios? De acordo com a profi ssional da Nature Center, 
existem alimentos funcionais que podem fazer parte do plano 
de emagrecimento, acelerando o metabolismo e limpando o 
organismo. Veja o que está em alta para entrar em forma desde 
já e se preparar para o verão.

Derretendo as gorduras – o que 
está em alta

Certamente, a palavra de ordem para eliminar os quilos indese-
jados é moderar a alimentação e adotar uma rotina de exercícios. 
Contudo, existem maneiras de acelerar este processo e fazer 
com que os resultados apareçam mais depressa, auxiliando até 
mesmo na motivação para seguir fi rme no objetivo.

Detox - Quando seguimos uma dieta desequilibrada, nosso 
corpo acumula diversas toxinas provenientes de conservantes, 
corantes, agrotóxicos, álcool, fumo e outros elementos que podem 
estar associados à alimentação. Todas essas impurezas acarretam 
em danos ao organismo, retardando o metabolismo, tornando a 
digestão mais lenta, prejudicando o trabalho do fígado e ainda 
propiciando a retenção de líquidos. Processos infl amatórios, 
como o acúmulo de gordura subcutânea, o inchaço e até mesmo 
a celulites são consequências desse processo. Logo, ini-
ciar a dieta focando na desintoxicação pode benefi ciar 
as etapas seguintes do emagrecimento, renovando as 
energias, melhorando o metabolismo e ainda fortale-
cendo a imunidade.

O que incluir: Alimentos detox como couve, 
brócolis, limão, agrião, pepino e gengibre. “Um suco 
desintoxicante feito com esses ingredientes é uma 
ótima opção para iniciar o dia.” Diuréticos, esses 
alimentos aceleram a eliminação de toxinas e, 
algum deles, possuem até mesmo efeito 
termogênico. 

O que evitar: O consumo 
alimentos industrializados, re-
frigerantes, doces e bebidas al-
coólicas durante este período. 
“A dieta detox é uma aliada 

Projeto verão à vista: 
quais as novidades 
para conquistar e 
manter a boa forma
“Vem chegando o verão” – mais do que o verso de 
uma canção famosa, a frase é também sinônimo 
de motivação para muitas pessoas. Com as altas 
temperaturas, aumenta a preocupação com a boa forma 
e o desejo de desfi lar uma silhueta mais enxuta. Não é 
a toa que as resoluções de ano novo vêm quase sempre 
acompanhadas da promessa de perder alguns quilinhos

no processo de reeducação alimentar, logo, não faria sentido 
continuar com os velhos hábitos e esperar que ela sozinha surta 
efeito, é preciso moderação” A nutricionista também alerta que 
este período de desintoxicação deve ser breve, de apenas algu-
mas semanas. Voltando a alimentação normal – porém saudável 
– após este período. 

Termogênicos - Esses alimentos são conhecidos por esti-
mularem a termogênese, processo no qual o organismo mantém 
a temperatura corporal estável. Para tal, nosso corpo aciona 
mecanismos como sudorese, diurese e circulação – tarefas que 
demandam energia. O segredo dos termogênicos é, justamente, 
estimular este processo, acelerando o metabolismo, impulsio-
nando a vasodilatação, intensifi cando a frequência cardíaca e 
propiciando um gasto calórico maior.

O que incluir: Alimentos como a cafeína, pimenta e gengibre 
aumentam a temperatura corporal e ativam o sistema de alerta do 
organismo, melhorando a disposição para os treinos e potencia-

lizando a queima de gorduras. 
O café verde, chá verde e chá 
preto são alternativas práticas 
e potentes. 

O que evitar: É preciso 
cautela, os efeitos colaterais 
dos termogênicos podem ser 
nocivos a algumas pessoas. 
Além disso, por estimularem 
o sistema nervoso central, 
devem ser tomados preferen-
cialmente pela manhã para não 
interferirem na qualidade do 
sono. É sempre bom ressaltar 
que o uso de suplementos de 
qualquer tipo deve ser sempre 

acompanhado por um nutricionista. 

Funcionais - Em alta, esses alimentos fi caram famosos pela 
capacidade de oferecer benefícios a saúde além da nutrição. 
Conhecidos também como super-alimentos, alguns deles são 
capazes de aumentar a disposição, facilitar a digestão, melhorar a 
resposta imunológica, reduzir o colesterol e combater processos 
infl amatórios, dentre eles, o acúmulo de gorduras.

O que incluir: Berries como o Goji Berry, cranberry e mirtilo 
são nutritivas e possuem propriedades antioxidantes. Essas 
frutinhas podem, inclusive, compor um suco vermelho de fácil 
inclusão na dieta até nos dias mais quentes. Óleos funcionais 
como o de cártamo, de chia e de coco também tem lugar na dieta. 
E para reduzir a vontade de comer doces, aposte no picolinato 
de cromo. 

O que evitar: Tentar seguir uma dieta pouco acessível. O 
ideal é combinar alimentos funcionais com a dieta tradicional. 
“Incluir algumas bagas de goji no iogurte natural, polvilhar chia 
sob a salada, acrescentar a linhaça na massa da tapioca são 
alguns truques para tornar a dieta sustentável em longo prazo. 
Não apenas para caber no bolso, mas também para agradar o 
paladar.”- aconselha a nutricionista. 

O que nunca sai de moda - Entra verão, sai verão e alguns 
hábitos nunca saem de moda quando o assunto é emagrecer. 
Independente da estratégia utilizada, esses passos são obriga-
tórios para aqueles que desejam perder peso e, principalmente, 
manter.

• Exercício físico: Você sabia que cerca de 80% 
do nosso gasto calórico está ligado a fatores nos 
quais não podemos interferir? Aspectos como 
sexo, idade e até mesmo genética determinam, 
em geral, a capacidade do nosso organismo 
gastar calorias. Contudo, os outros 20% que 
restam nessa conta sofrem infl uência direta 
de fatores externos, que podem ser utiliza-
dos a nosso favor na hora de perder peso. 
Dentre eles, o exercício físico é um dos 
poucos meios que temos para acelerar 
naturalmente o metabolismo e aumen-
tar a queima calórica. Portanto, fugir 
do sedentarismo é fundamental para 
a perda e manutenção do peso. 

• Reeducação alimentar: De 
nada adianta passar fome para 
perder peso e pouco tempo 
depois recuperar todos os 

quilos eliminados. A 

palavra de ordem para quem quer emagrecer e manter a 
boa forma é aprender a alimentar-se adequadamente, com 
moderação e qualidade. Investir na mudança de hábitos e 
encarar uma dieta saudável são os primeiros passos para a 
transformação defi nitiva da silhueta. 

Dicas quentíssimas
Aproveite:•  a fome tende a diminuir no verão. Portanto, 
aposte nos pratos leves e coloridos, saladas, lanches na-
turais e sucos funcionais. Porém, nunca pule refeições, 
alimente-se a cada 3 horas e opte sempre por alimentos 
saudáveis; 

Não gosta de academia?•  O horário de verão e o clima 
agradável tornam a estação mais convidativa para ativida-
des ao ar livre. Aproveite para andar de bicicleta, descer 
um ponto antes do trabalho ou simplesmente caminhar 
pelo parque. Atenção apenas aos horários em virtude do 
sol e dos raios ultra-
violetas. 

Hidrate-se bem:•  
água é fundamental 
para eliminar as im-
purezas do organis-
mo. Contudo, preste 
atenção às escolhas: troque o refrigerante pela agua de 
coco, sucos funcionais ou até mesmo pelo chá verde gelado. 
Mas lembre-se: preferencialmente sem açúcar. 

Devagar e sempre:•  não tenha pressa para alcançar seu 
peso desejado. Lembre-se que seu organismo levou um 
tempo para acumular os quilinhos extras e igualmente 
precisará de um tempo para perdê-los. O importante é 
manter-se motivado e focar na saúde antes de tudo. 

Consulte sempre um profi ssional • de saúde para te 
auxiliar nas escolhas da dieta. Somente um nutricionista 
será capaz de orientar adequadamente as mudanças no car-
dápio e recomendar a suplementação, caso necessário. 

Fonte: Nature Center



News@TI
Cursos e minicursos do Programa de Verão 
em Estatística da USP e da UFSCar 

@As inscrições para os cursos e minicursos do Programa de Ve-
rão em Estatística 2017 estão abertas até dia 12 de dezembro. 

Realizado em conjunto pelos grupos de pesquisa em estatística e 
probabilidade do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos, e pelo Departamento de Estatística 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o evento é gratuito 
e acontecerá entre 2 de janeiro e 10 de fevereiro de 2017. Além dos 
cursos e minicursos, haverá palestras proferidas por especialistas da 
área que acontecerão durante o 5º Workshop on Probabilistic and 
Statistical Methods,  a ser realizado de 6 a 8 de fevereiro de 2017, 
no ICMC. A intenção do Workshop é discutir novas descobertas 
e apresentar as pesquisas mais recentes no campo da estatística, 
probabilidade e suas aplicações. No caso dos cursos e minicursos, as 
inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema Apolo da USP 
(https://uspdigital.usp.br/apolo/).

Mobonus lança shopping virtual 

@Para proporcionar mais benefícios para os seus usuários, o Mobo-
nus acaba de lançar uma nova funcionalidade. O aplicativo agora 

apresenta um shopping virtual, em que os usuários podem comprar 
produtos de tecnologia, como TV, celular, videogame, computador e 
tablets em grandes lojas como Submarino, Extra e Ponto Frio. Além 
de toda facilidade e conforto para adquirir bens de consumo, a cada 
compra o usuário ganha mobocoins, pontos que podem ser resgatados 
por bônus de celular e, em breve, por infoprodutos e brindes físicos. 
Em apenas um dia, o Mobonus vendeu mais de 10 mil reais. o Mobonus 
mudou o seu layout e promete lançar novidades para a nova ação até 
o fi m do ano, como a possibilidade de trocar os pontos por assinaturas 
de infoprodutos. “Os usuários já estão ganhando mais de mil pontos 
por cada compra feita. Estamos inovando o modelo tradicional de 
programa de fi delidade, em que o usuário troca seus pontos por prê-
mios na hora”, destaca Talita Lombardi, COO da Mobocity, empresa 
responsável pelo aplicativo (http://mobonus.com/).

KaBuM! e IDM Gaming anunciam parceria 
para nova temporada de League of Legends

@O KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia da América Latina, 
traz novidades aos torcedores de League of Legends. A empresa 

será a patrocinadora Master da equipe da Ilha da Macacada, a IDM Ga-
ming, já atuante em campeonatos pré-temporada 2017. Com a parceria, 
o novo time, que passa a se chamar KaBuM! IDM, poderá participar 
do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLoL. A Ilha da 
Macacada foi criada inicialmente com o intuito de reunir a comunidade 
de League of Legends de todo o Brasil. O grupo tomou proporções cada 
vez maiores e os membros passaram a considerá-lo uma “famILHA”. 
A partir dela surgiu, em 2016, a IDM Gaming, um projeto que teve 
como os primeiros passos o Circuito Desafi ante. No pequeno tempo 
de atuação, uma coisa fi cou clara: na vitória ou na derrota, a torcida 
sempre esteve ao lado do time (e-sports.kabum.com.br).

Intelbras lança linha de incêndio 
convencional e endereçável

@A Intelbras lança suas linhas de incêndio: convencional e endereçável. 
As duas linhas, foram pré-lançadas na Fire Show 2016, e estarão à 

disposição dos consumidores até o mês de dezembro. As novas Centrais 
de Incêndio Endereçáveis visam atender a atual demanda de produtos de 
incêndio com tecnologias atualizadas e preços competitivos, assim, chega 
ao mercado com excelente custo-benefício. Esse sistema é inteiramente 
projetado para grandes ambientes, pois é capaz de detectar o local onde 
está ocorrendo o princípio de incêndio e agir pontualmente. Entre os 
seus diferenciais está a instalação fl exível, ou seja, em sistemas classe 
A ou B, simplifi cando o produto (www.intelbras.com.br).

São Paulo, terça-feira, 22 de novembro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A Internet e as 
coisas...

Internet das coisas ou 

internet nas coisas? 

Tudo depende da 

percepção de cada um

Assim como o vento se 
propaga, e as coisas 
voam de um lugar para o 

outro, pois é normal e natural, 
como um ambiente que se co-
munica sem a nossa percepção, 
a Internet das coisas (Internet 
of Things – IoT) se junta, se 
comunica e se integra a diver-
sos componentes e objetos, só 
que de uma forma racional, 
inteligente, resultando em 
respostas mais efi cientes e efi -
cazes associadas aos negócios 
ou a vida pessoal. 

A IoT é a interação de objetos 
(coisas) inteligentes integra-
dos com as diversas atividades 
dos seres humanos. Agora, 
cada vez mais a interação será 
automática e dinâmica com 
pouca infl uência humana, pois 
a atualização ocorrerá confor-
me a rotina do dia a dia.

Daí essa revolução, a quarta 
da história industrial, que aca-
ba criando uma nova relação 
entre as pessoas e os seus 
objetos. Nesta revolução da 
conectividade entre os objetos 
e as pessoas, é possível perce-
ber que esta relação cria um 
canal infi nito de comunicação 
e um estoque de informações 
e conhecimentos inesgotável, 
que, de certa forma, refl etem 
as relações e as formas de agir 
das pessoas de uma sociedade. 
A IoT se torna um meio vital 
para interligar dispositivos e 
criar facilidades integradas em 
uma sociedade superconecta-
da, apoiando uma sociedade 
que evolui, mas que também 
envelhece, melhorando, por 
exemplo a efi ciência de ener-
gias e otimizando mobilidade 
e transporte.

Os objetos conectados, 
se tornam cada vez mais, 
ferramentas poderosas para 
entender coisas e atividades 
difíceis e complexas e assim 
responder a elas com inteli-
gência e efi ciência. 

Ao se pensar em benefícios 
criados pela IoT, são pratica-
mente ilimitados e suas aplica-
ções estão criando mudanças 
na forma de como trabalhamos 
e de como vivemos. Haverá 
economia, tanto de recursos 
como de tempo. Novas oportu-
nidades surgirão, nas áreas de 
inovação e de conhecimento. 

A IoT permiti que as empre-
sas façam a gestão de todos os 
seus ativos, otimizando desem-
penho e estruturando novos 
modelos de negócios. 

A história das coisas não aca-
ba por aqui, se complementa 
com propostas inovadoras, 
como sistemas ciberfísicos, 
tecnologias em nuvem, gran-
des dados e redes 5G. É 
claro, que todo o sucesso da 
IoT, dependerá do desenvol-
vimento do próprio ecossis-
tema tecnológico, apoiado 
por um ambiente que regule 
e seja apropriado em clima 
de confi ança e respeito, onde 
assuntos voltados a segurança, 
confi ança, identifi cação e pri-
vacidade são fundamentais. 

O grande desafi o será am-
pliar o uso atual da IoT em 
uma rede de interação global, 
confi gurada automaticamente 
e dinamicamente, em platafor-
mas de diversos dispositivos 
e suas coisas (seus objetos 
inteligente, ambientes inteli-
gentes, serviços inteligente e 
pessoas).

(*) É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Mestre em Comunicação e 
Tecnologia pela UNIP. Especialista em 

Ciência e Tecnologia pela FUNDAP.

Fernando Pedro de Moraes (*)

Existem no mercado diver-
sos produtos fi nanceiros que 
fogem do tradicional modelo 
bancário e estão contribuindo 
com a rotina de milhares de 
consumidores, pois operam 
totalmente online. Esse tipo 
de serviço é oferecido por 
empresas conhecidas como 
fi ntechs, termo que advém da 
junção das palavras fi nanças e 
tecnologia.

 
As fi ntechs fazem parte do 

novo modelo de economia 
criativa e estão causando mu-
danças signifi cativas no mer-
cado, ao otimizar o dia a dia dos clientes que querem praticidade 
e conveniência aos buscar serviços fi nanceiros. Na internet, os 
consumidores encontram soluções para diversas necessidades, 
sem precisar se deslocar até às instituições bancárias, evitando 
transtornos como as grandes fi las. 

 
Os serviços oferecidos por essas empresas variam entre 

empréstimos, investimentos, transações, câmbio e até mesmo 
organização fi nanceira pessoal. Dentre as fi ntechs que vêm 
atraindo clientes por seus atendimentos online ágeis, práticos 
e menos burocráticos, estão:

 
TransferWire - Aplicativo para transferência de dinheiro 

para o exterior

O aplicativo ajuda o usuário com transferências entre contas 
localizadas em diferentes países, cobrando valor calculado a par-
tir da taxa média de câmbio do mercado, além de uma comissão, 
que varia de acordo com as moedas envolvidas na transação. O 
total pode ser até oito vezes menor do que de uma transferência 
bancária padrão. O baixo custo se deve à operação do aplica-
tivo que, em vez de transferir o dinheiro  internacionalmente 
e gerar impostos e taxas altas, encontra pessoas que queiram 
fazer transações exatamente opostas (uma que queira enviar 
dinheiro dos EUA para o Brasil e outra do Brasil aos EUA, por 
exemplo), tornando as operações nacionais, o que reduz custos. 
A operação não é imediata, mas acontece dentro de um prazo 
médio de cinco dias.

 
Simplic – Plataforma de empréstimos pessoais 

A plataforma permite que o usuário tenha acesso a crédito de 
maneira prática e rápida, evitando seu deslocamento e qualquer 
constrangimento que poderia enfrentar no mundo físico, além de 
garantir sua segurança e comodidade. Cruzando inúmeras infor-

mações de mais de 200 fontes 
em menos de 3 segundos, a 
Simplic gera resposta imediata 
aos solicitantess. As fontes de 
informação consideradas vão 
além das tradicionais, como 
Serasa e SPC, permitindo 
que a plataforma empreste 
para muita gente que tem o 
nome considerado “sujo”, por 
analisar mais dados. Quando 
aprovado, o valor fi ca dispo-
nível na conta do cliente em 
algumas horas.

 
Monepp – Aplicativo para 

câmbio

O aplicativo acaba com a burocracia do câmbio de moedas 
ao facilitar o encontro entre pessoas interessadas na compra e 
venda destas, sem a mediação das tradicionais casas de câm-
bio e sem oneração de taxas de IOF. Para isso, basta o usuário 
fazer um cadastro e informar se quer comprar ou vender uma 
moeda. Os interessados na venda devem dizer quais moedas 
têm, quais aceitam em troca e por qual cotação. Na hora de 
trocar a quantia, é preciso um encontro presencial, que pode 
ser combinado usando chat interno do app.  Como forma de 
segurança, a Monepp permite que usuários avaliem uns aos 
outros após o negócio.

 
Vérios – Plataforma de investimentos

Muitas vezes não temos tempo nem paciência para acom-
panhar todas as nuances do mercado fi nanceiro. Pensando 
nisso, a Vérios desenvolveu um sistema que se encarrega de 
montar uma carteira inteligente para o investidor, levando 
em conta vários fatores como riscos, rentabilidade, liquidez 
e diversifi cação. A plataforma faz monitoramento permanen-
te da carteira para encontrar as melhores oportunidades e 
explica para o usuário como investir de maneira prática e 
inteligente.

 
Guia Bolso – Aplicativo de organização fi nanceira

O aplicativo ajuda no controle fi nanceiro pois reúne infor-
mações das contas bancárias e movimentações fi nanceiras 
do usuário e auxilia na organização por meio de categorias 
reunindo todas as informações em um único local e indicando 
a saúde fi nanceira de cada usuário. . Além disso, permite o es-
tabelecimento de metas de economia e a inclusão até de gastos 
menores, feitos no dinheiro, por exemplo. Dessa maneira, é 
possível controlar os gastos sem correr o risco de esquecer de 
anotar as despesas no caderninho.

Cinco serviços fi nanceiros online
para otimizar o dia a dia

Jenni Palocsik (*)

No entanto, há uma 
maneira de mudar a 
forma como uma orga-

nização administra e realiza 
esses processos maçantes 
para que se tornem rápidos 
e efi cientes ao mesmo tem-
po em que permitem que os 
colaboradores permaneçam 
focados em atividades mais 
satisfatórias.

Embora os grandes volu-
mes de processos repetitivos 
possam ser l igeiramente 
complexos, as etapas neces-
sárias para realizá-los são 
fundamentalmente baseadas 
em regras e não exigem de-
cisões e opiniões humanas. Contar com os funcionários para 
a execução manual desse trabalho é algo caro, além de dar 
abertura para erros.  

E o que a empresa deve fazer? Algumas organizações têm 
adotado a estratégia de desenvolver soluções altamente 
customizadas que se integram rigorosamente às suas aplica-
ções existentes a fi m de eliminar o processamento manual. 
Infelizmente, os custos dessa implementação, bem como a 
necessidade de manutenção frequente de requisitos, proces-
sos gerais e mudanças de aplicações, limitam drasticamente 
a utilidade dessa estratégia. 

É por isso que o amadurecimento contínuo das soluções 
de Robotic Process Automation (RPA) é tão importante. As 
funcionalidades dessas tecnologias oferecem às empresas uma 
opção comprovadamente muito melhor para atender às metas 
operacionais. As ferramentas de RPA administram as tarefas 
repetitivas da empresa, automatizam a execução de processos 
de maneira homogênea e intuitiva com uma incrível precisão 
por uma fração dos custos atuais. Essa tecnologia utiliza um 
"software inteligente" junto com as aplicações comerciais 
existentes para realizar grandes volumes de tarefas repeti-
tivas que costumam ser demoradas e banais se executadas 
por humanos.

Setores como 
seguros, serviços 
financeiros, re-
cursos humanos 
e diversos outros 
podem tirar pro-
veito desse tipo 
de ferramenta ao 
automatizar uma 
vasta gama de 

Quando robôs fazem o 
trabalho manual, funcionários 

e clientes saem ganhando
Todos nós podemos nos tornar vítimas do trabalho repetitivo que existe dentro de uma empresa. A 
atividade pode ser demorada e monótona, fazendo com que os funcionários se sintam entediados. 
Muitas vezes, isso resulta em erros, afi nal, sejamos francos, quem quer passar horas inserindo os 
mesmos endereços ou dados de clientes em diversos sistemas ou reconciliando inúmeros balanços? 

tarefas. É o caso da área de atendimento ao cliente de uma 
companhia que precisava migrar seus consumidores para no-
vos contratos de serviços ao longo do ano até que chegasse 
o período de renovação. Ao conduzir esse processo por meio 
de soluções de RPA, a empresa foi capaz de concluir mais de 
65.000 transações em um período signifi cativamente menor 
se comparado com a migração manual. Isso aumentou a pro-
dutividade em 40% e propiciou uma economia de US$ 300 
mil. Enquanto os funcionários levavam em média 12 minutos 
para concluir cada processo manualmente, o software levou 
apenas 7 minutos. A melhoria na precisão dos novos contratos 
gerou uma maior satisfação do cliente ao mesmo tempo em que 
permitiu que a organização reduzisse o custo das operações.

Outra área impactada está ligada aos aspectos de compliance. 
Cada passo ou processo automatizado é totalmente controla-
do e documentado, o que ajuda as companhias a estarem em 
conformidade com as regulamentações industriais e requisitos 
internos e externos de auditoria. Esse tipo de tecnologia tam-
bém pode trazer redução de despesas de recursos humanos. 
A necessidade de menos funcionários para executar as tarefas 
manuais e monótonas signifi ca uma menor rotatividade dos 
profi ssionais que anteriormente realizavam esse tipo de tra-
balho. Nesse caso, o benefício direto é a utilização de menos 
esforços e custos para recrutar, contratar e capacitar novos 
colaboradores. Em vez de gerar uma redução no quadro de 
funcionários, a automação permite que os profi ssionais reali-
zem trabalhos mais voltados aos clientes e desenvolvam suas 
habilidades conforme novas necessidades e funções.

Com interações de maior qualidade, os consumidores e fun-
cionários fi cam mais felizes e comprometidos, as companhias 
se tornam mais rentáveis e a satisfação do cliente é elevada. 
Qual o resultado fi nal? A empresa, os funcionários e os clientes 
saem ganhando.

(*) É diretora de Soluções de Marketing da Verint.



O ator, bailarino Antonio 
Interlandi segue apresentando o 
espetáculo “Palavras Esquecidas 
– O Evangelho Segundo Tomé”

A montagem tem a participação da 
atriz portuguesa Maria de Medeiros 
em uma locução que abre a peça. O 

espetáculo é baseado no texto do Evan-
gelho Segundo Tomé (Século II). Uma 
série de 114 dizeres atribuídos a Cristo e 
encontrados na década de 1940 durante 
escavações no Egito. A peça mostra o 
apóstolo Tomé no instante em que se de-
para com estas palavras. Perplexo, atônito 
e atormentado pelo conteúdo, transmite, 
intuitivamente, com a sua voz e com o 
seu corpo, estes dizeres. O espetáculo 
expõe a noção da não-dualidade e ques-
tiona certos posicionamentos dogmáticos 
cristãos, como o conceito de culpa ou a 
visão maniqueísta de bem e mal. O texto 
defende ainda o pensamento gnóstico de 
que há em cada um de nós uma essência 
imortal que transcende o próprio homem, 
provendo sentido à nossa existência. 

 Serviço: Teatro Eva Herz, (Livraria Cultura, Conjunto 
Nacional), Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, tel. 3170-4059. 
Quintas e sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Até 9/12.

Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 22 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 39

RACB
PERN

ICIOSO
A

POTEMARA
IN

SIMMARTE
TROPICOC
SATISF

EITA
MORAEL

AO
RA

FATOLAR
MENINAOT
INCOERENTE

SILEGAIS
FILOGMA

VAAGAIN
OMATENDA

ESPIRALOL

Assistên-
cia (?):

serviço do
Windows

Modelo de
vestuário
ideal para

o verão

Gasta o
material,
danifi-

cando-o

A Emília,
por sua
natureza

(Lit.)
O contrato
que provo-

ca dano
moral

(?) de
Câncer,

linha ima-
ginária

Palavra
que indica 
o banheiro
feminino

"A (?) Dan-
ça", música
dos Novos
Baianos

Brinquedo
infantil
que se

desenrola

Eliane Gi-
ardini, atriz
de "Aveni-
da Brasil"

Peter Par-
ker, por sua
habilidade 
social (HQ)

O discur-
so que 

não possui
coesão

Produto
usado

para fixar
penteados

A índole
da vilã

Subdivi-
são do

reino ani-
mal (Biol.)

Formato
da Via
Láctea
(Astr.)

(?) marra:
à força
(pop.)

Chuva, 
em inglês

Sem
cabeça

Símbolo 
do noivado
Enterrar
na lama

Reza
Tecido

grosso de
toldos

Irmãs 
do pai

Pedaço de
madeira

Depósito de
minérios
O Planeta
Vermelho

Reta de
polígono
regular

Afirmativo

Saciada;
farta

Atraso no 
pagamento

Proibidos
por lei

Lâmpada,
em inglês

Grande
(abrev.)
De novo,
em inglês

Barraca
de acam-
pamento
militar

Antonio Vivaldi,
músico barroco
Aladdin, para o 

Gênio da lâmpada

RecolherTextos da
web que já acarreta-
ram pesadas multas

a seus autores

S I M

4/filo — lamp — rain. 5/again. 7/apótema. 14/posts ofensivos.

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

Esta terça, o vigésimo quarto dia da lunação não é bom para negócios, mas será neutro para outros fi ns. A Lua está plena 
em Virgem e torna o dia muito bom para as atividades ligadas à arrumação, consertos, faxina, organização de armários 
e gavetas, etc. Colocar ordem na bagunça traz um sentimento especial de gratifi cação. Muito bom, também, para se fazer 
uma seleção nos armários do que se usa e serve, do que não se usa nem serve mais. O que sobrar deverá ser doado. Nestes 
dias a produtividade estará em alta. Vamos aproveitar para cumprir com todas as obrigações e resolver pendências acu-
muladas. É importante também, saber controlar o espírito crítico, característica deste signo e não criticar as pessoas.
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Há maior chance de falta de enten-
dimento nas comunicações e confl ito 
de ideias. Se surgirem confusões não 
se irrite facilmente e tudo se resolve-
rá. As paixões o impulsionam a agir 
de forma mais estável neste seu dia 
favorável da semana. Dia ótimo para 
fazer escolhas. 90/390 – Verde.

Lua está plena em Virgem e torna o 
dia muito bom para as atividades li-
gadas à arrumação, consertos, faxina, 
organização de armários e gavetas. 
Refl ita e reforme aquilo que não vai 
bem e não deixe passar uma chance. 
Siga um plano terá bons resultados. 
45/245 – Azul.

Estude e aprenda mais sobre um 
assunto que lhe interessa. Sua 
imaginação criativa irá melhorar sua 
vida. Momento feliz na intimidade 
com solução de problemas. Nestes 
dias com a Lua plena em Virgem a 
produtividade estará em alta com 
bons resultados na prática. 16/516 
– Cinza.

Conviva mais com as pessoas mais 
íntimas, ou pais, fi lhos e irmãos. 
Caminhadas e atividades que promo-
vam o contato com o campo ou ao 
ar livre tendem a relaxar e a deixar 
a mente limpa. Aproveite para fazer 
melhorias tanto em casa como no 
trabalho depois das dez da manhã. 
76/876 – Branco.

Faça uma revisão de suas condições 
veja o que poderá gastar no fi nal 
do ano. Seus desejos mais secretos 
tendem a se realizar se colocar em 
prática as reformas necessárias neste 
fi nal de 2016. Colocar ordem na ba-
gunça traz um sentimento especial 
de gratifi cação com a Lua em Virgem.  
43/243 – Amarelo.

A insatisfação tende a trazer proble-
mas junto da família e dos amigos 
nesta terça. Bom para encontro com 
amigos, mas deve evitar a tendência 
a crítica mais acentuada. Assuma os 
compromissos acertados anterior-
mente e não se arrependa deles na 
última hora. 24/324 – Verde.

O dia é ideal para olhar uma antiga 
questão por outro angulo. Melhora 
a sua situação fi nanceira através do 
seu talento profi ssional ou comercial. 
Trate de assuntos modernos e avan-
çados, faça reformas e mudanças. 
Sentimento de posse atrapalha a 
felicidade a dois. 81/581 – Branco.

Com o Sol em seu signo aprovei-
te para fazer viagens e rever as 
mudanças que pretende realizar. 
Alterações na rotina e melhorias em 
seu ambiente podem ser feitas esta 
semana. Logo depois de passar o 
aniversário terá algo novo, mas saiba 
esperar o momento certo, não deve 
agir antes. 68/968 – Azul.

O dia não é bom para negócios, 
mas será neutro para outros fi ns. 
Atitudes positivas ajudam a superar 
os obstáculos profi ssionais. Use sua 
mente e imagine o que deseja que 
aconteça no ano de 2017. Evite, 
no entanto viagens fora da rotina 
ou improvisadas na última hora. 
22/322 – Branco.

Procure não ser impaciente com as 
coisas e as pessoas. Com o Sol na 
casa onze, já começará a isolar-se e 
fugir de situações difíceis que deveria 
enfrentar e resolver logo antes que 
o ilumine sua casa doze. Mantenha 
a calma para não tumultuar a vida 
afetiva neste fi nal de ano. 82/582 
– Verde.

Viverá situação positiva numa 
atividade que vem exercendo que 
sofrerá alterações importantes 
neste mês. Esperanças renovadas 
e boas oportunidades no trabalho. 
Os problemas logo se resolverão 
desde que acredite nas soluções 
que deseja. 92/592 – Azul.

O dia não favorece os contatos 
afetivos, mas a tarde o convívio 
melhora e as situações tensas serão 
resolvidas, desde que se decida a 
procurar soluções práticas. Resolva 
seus problemas com bom senso e 
calma e terá boas soluções na vida 
profi ssional ou nos negócios. 93/593 
– Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Novembro de 2016. Dia de Santa Cecília, São Áfi a, São 
Pragmácio, São Filemon de Colossus e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude 
é a paz. Dia do Músico, Dia da Música, Dia da Liberdade, e Dia 

Nacional de Combate a Dengue. Hoje aniversaria a tenista Billie 
Jean King que chega aos 73 anos, a atriz Jamie Lee Curtis que nasceu 
em 1958, a apresentadora Eliana que faz 43 anos e a atriz Scarlett 
Johansson que nasceu em 1984.

O nativo do dia O nativo de Sagitário deste primeiro dia e 
grau é amante da verdade e tem vocação para 

os relacionamentos em grupo, como com a família. Possui a capacidade 
natural para liderar por usa personalidade carismática. Sempre preo-
cupado com as pessoas, mas nunca perde de vista seus pontos de vista 
realistas e equilibrados. É cuidadoso com tudo e aprecia os ambientes 
bem decorados. Está quase sempre ligado de alguma forma à arte, seja 
como praticante ou apenas apreciador. Tem um caráter prudente e 
sensato, que proporciona segurança ao cuidar de suas coisas.

Simpatias que funcionam
Para afastar alguém que incomoda: Se tem 
alguém pegando no seu pé e você não está a fi m, 
experimente esta simpatia. Pegue uma pimenta 
malagueta, soque bem e misture com um pouco 
de sal. Coloque a mistura dentro de um saquinho 
de pano e carregue sempre com você. Quando se 
encontrar com a tal pessoa, passe as mãos nesse 
talismã e depois na cabeça dele.

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

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Fafá de Belém

Fafá de Belém comemora 41 anos de carreira e faz 
espetáculo dos seus grandes sucessos e músicas de seu 
novo álbum. Uma artista com uma carreira marcante na 
música brasileira, Fafá de Belém mais uma vez inova e 
apresenta um espetáculo totalmente diferente. Ousando 
em um formato diferenciado e com apenas dois músicos 
no palco. As canções do novo CD, também chamado “Do 
Tamanho Certo Para Meu Sorriso”, serão apresentadas 
junto com clássicos e sucessos emblemáticos da carreira 
de Fafá. 

Seriço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Quarta 
(30) às 21h. Ingresso: R$ 100.

Elenco de “Querido Amigo”.

Na comédia “Querido Amigo”, Bernardo e Cristiano são grandes 
amigos desde a infância. Quando adultos, decidem dividir o mesmo 
apartamento, ganhando assim mais intimidade e espaço na vida um 
do outro. Em meio às confusões do dia a dia, Bernardo se declara ao 
amigo, colocando a amizade de anos à prova, surgindo assim sentimen-
tos e inseguranças entre eles. Após a revelação, os personagens fazem 
questionamentos na amizade, tentando em meio de situações cômicas 
salvar a relação com a ajuda de outros dois amigos, Pedro e Kadu, que 
revelarão outras respostas ao longo da trajetória. Com Filipe Bertini, 
Ivo Ueter, Yago Senciane e Zé Alberto Martins. Texto: Gustavo Vierling 
e Thiago Mantovani.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermercado Extra Itaim Bibi), R. João Cachoeira, 899, 
Itaim Bibi, tel. 4328-3842. Sextas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 16/12.

Lusitano
O Portugal Fest chega à sua quarta 

edição O evento terá a gastronomia como 
carro-chefe, com bolinhos de bacalhau, 
alheiras e linguiças diversas, escondidinho 
de bacalhau e vegetarianos, pizzas e batatas 
portuguesas, queijos variados, bacalhau 
na brasa, sardinha na brasa, pernil, doces 

portugueses, azeites e vinhos da Rota do 
Azeite de Portugal. Além da boa comida, 
estão previstas ainda apresentações dos 
grupos musicais “Rancho Folclórico Portu-
guês Aldeias da Nossa Terra”, “Banda Filhos 
da Tradição” (Santos), “Rancho Folclórico 
Cruz de Malta” (Santos), entre outras. 
Completando a programação, haverá ainda 
espaço para divertir as crianças com ofi cinas 

e jogos, exibição de curtas-metragens, ofi -
cinas de gastronomia, além das exposições 
em cartaz do Museu da Imigração. Tudo isso 
para fazer o público celebrar e conhecer 
mais das tradições lusitanas, tão presentes 
na cultura brasileira.

Serviço: Museu da Imigração, R. Visconde de Parnaíba, 
1316, Mooca. Sábado (26) e domingo, (27) das 12h às 20h. 
Ingresso: R$ 6.

Cena de “Palavras Esquecidas”

com Antonio Interlandi.

“O Evangelho Segundo Tomé”
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Caio Galucci

OPEREMOS EM CRISTO: “E quanto fi zerdes, por palavras ou por 
obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a 
Deus e Pai”. – Paulo. (Colossenses, 3:17). A espera de resultados, de-
pois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar 
enormes prejuízos em nossa romagem para a Suprema Luz. Enquanto 
aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos 
suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos 
para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. 
Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas ativi-
dades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso 
estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda 
mesmo quando sejam preciosas jóias do nosso escrínio espiritual. Em 
nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos no-
bres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o 
pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em 
seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais 
importante caberá ao Senhor da Vida. Ele cuidará das circunstâncias 
favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou 
anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a rea-
lização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. 
O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confi ança no 
Céu, ignorando, de maneira absoluta, se colherá fl ores ou frutos de 
suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, 
na Providência Divina e trabalha sempre, a benefício de todos. Cum-
pramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando 
invariavelmente em nome de Jesus. Junto Dele, sejam para nós a glória 
de amar e o prazer de servir. Livro Vinha de Luz – F.C. Xavier (pelo 
espírito Emmanuel).

“Querido Amigo”
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Alberto, Décio e Loureiro 

trabalham na mesma 

empresa e têm como 

chefe o Sr. Sílvio. Como 

de costume, aproveitam 

a hora do almoço para 

colocar a conversa em 

dia

Alberto hoje se queixa 
que conseguiu bater sua 
meta antes do prazo pre-

visto. “O Sílvio foi duro comigo 
no mês passado. Disse que eu 
corria o risco de ser demitido 
caso continuasse com um baixo 
rendimento. Nem me deixou 
explicar. Apenas lembrou o 
que aconteceu com Marcos, 
que apesar de muitos anos na 
empresa, foi afastado por não 
produzir o esperado”.  Décio 
mostrou-se surpreso, pois Sr. 
Sílvio nunca havia ameaçado 
seu cargo desta forma. Acom-
panhava seus resultados, bus-
cava sugestões e até aceitava 
mudar alguns procedimentos. 
Loureiro achou aquilo muito 
curioso: “Silvinho nunca me 
chamou a atenção. Deixa que 
eu defi na a meta do mês e eu 
mesmo o procuro para contar 
como fi z para atingi-la. A cada 
detalhe da conversa, ia pare-
cendo que estavam falando 
de uma pessoa diferente. Os 
três tinham em comum sobre 
Sr. Silvio apenas o fato de nos 
últimos tempos estarem se 
sentindo mais produtivos a 
partir das mudanças na forma 
como o chefe os motivava. Fa-
lando pouco e fazendo muitas 
perguntas. Loureiro então teve 
a uma ideia: “Nós três somos 
supervisores, e quem sabe o 
Sílvio não possa nos passar 
alguma dica”? Afi nal, estamos 
no mesmo setor e nossos resul-
tados também são dele.

Combinaram então de en-
contrar-se com o chefe após 
o expediente daquela tarde. 
Chegando à lanchonete, Síl-
vio já os aguardava. Pediu 
café e torradas para Alberto. 
Perguntou a Décio se preferia 
suco ou chá gelado. Dirigiu-se 
a Loureiro em poucas palavras; 
“fi que à vontade!”.

Os três entreolharam-se e 
Loureiro iniciou a conversa: 
“Sílvio, queremos saber o se-
gredo que você usa para obter o 
melhor de nós, mesmo sabendo 
que temos temperamentos tão 
diferentes”. 

Sílvio deu uma risada e res-
pondeu: “Vou então revelar 
a surpresa que vos aguarda. 
Alguns meses atrás, participei 
de um programa de liderança 
que utiliza ferramentas de Co-
aching Integrativo como base. 
Falando menos e perguntando 
mais, passei a conhecer e en-
tender melhor a cada um de 
vocês. Percebi que cada pessoa 
ou cada situação pede um estilo 
de intervenção específi co. E 
que as decisões que tomamos 
devem estar de acordo com 
o entrosamento de  4 dimen-
sões: razão, emoção, intuição 
e sensação.” 

“E a surpresa?”, quis saber 
Décio. “A surpresa é que a di-
retoria autorizou a contratação 
do curso Líder + para vocês, 
já na próxima turma!”

A partir disso, a equipe de 
Sílvio, o autor e os leitores 
poderão produzir seu próprio 
fi nal feliz! 

(*) - Coach na GFAI Coaching, 
membro da Academia

de Coaching Integrativo, bacharel
em administração pela FAAP e 

pedagoga pelo Mackenzie.

Reencantando 
Empresas

Uma História 
de Liderança 
Situacional com 
Final Feliz

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Denis Benzecry (*)

Participe de nossa coluna escrevendo para: reencantando-
empresas@netjen.com.br. 

Rebeca Toyama

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Flavio Guimarães da Silva Filho, 
REQUERIDO POR Flavio Guimarães da Silva e Cristiane sattolo guimarães da silva - PROCESSO 
Nº1002771-16.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 14/03/2016, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de Flávio Guimarães 
da Silva Filho, CPF 228.569.378-88, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, por ser portador de Paralisia 
Cerebral Quadriplágica Espática (CID G 80.0), sendo nomeados como CURADORES, seus 
genitores, Sr. Flávio Guimarães da Silva e Sra. Cristiane Sattolo Guimarães da Silva. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2016.  

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008654-
62.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SERGIO MURILO DO 
NASCIMENTO - ME, CNPJ. 09.536.924/0001-81 que nos autos da ação de Procedimento Comum, 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por NOJA POWER SWITCHGEAR DO 
BRASIL EQUIPAMENTOS DE CHAVEAMENTO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO LTDA, foi 
DETERMINADA a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 23.660,83 
(atualizado até Out/2016), no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena 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 Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, para, 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação 
(Art. 525 do NCPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019220-
30.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a WILLIANS 
RODRIGUES DE FREITAS FELIPPE, CPF 332.011.658-40, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.112,17 (Maio/2013) 
decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades vencidas e 
não pagas. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido acrescido de honorários 
advocatícios de 05% ao valor atribuído à causa, tornando-o isentos de custas processuais ou, em 
igual prazo, por meio de advogado, apresente embargos monitórios, sob pena de conversão do 
mandado inicial em título de Execução Judicial (art. 701, § 2º do CPC), sendo- lhe nomeado Curador 
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SOCRATES BATISTA ANTONOPOULOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista control desk, nascido em São Paulo-SP, São Paulo, SP, no dia (23/01/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Socrates Rodrigues Antonopoulos e de 
Ana Lucia Batista Rodrigues Antonopoulos. A pretendente: BEATRIZ EVANGELISTA 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (14/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Alves 
Cardoso e de Marcia Regina Evangelista Cardoso.

O pretendente: GEOVANIO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
cortador gráfico, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1968), residente e domi-
ciliado em São Paulo, filho de Geraldo Antonio de Oliveira e de Marly dos Santos 
Carvalho. A pretendente: AMÉLIA DALVA RIBEIRO DA SILVA, estado civil viúva, 
profissão oficial administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/1969), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Agnelo Ribeiro da Silva e de Lindalva 
Gomes da Silva.

O pretendente: WILSON ROBERTO PESTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (29/08/1994), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Antônio Marcos Pestana e de Roselí Marques de 
Souza Pestana. A pretendente: RANNYELLY DA SILVA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Pedra, PE, no dia (20/12/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Rubens de Oliveira Gomes e de Josefa Pereira da 
Silva Gomes.

O pretendente: HENRIQUE TELES DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em Santo André, SP, no dia (21/02/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Gilvan de Morais e de Suzana Teles da Silva Morais. A pretendente: 
TALITA TASSIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Datas, MG, no dia (13/01/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Lourival Mauricio de Oliveira e de Izabel Benita de Oliveira.

O pretendente: CLESIVALDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pátio (sucata), nascido em Aracaju, SE, no dia (07/01/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Carivaldo Alves da Silva e de Vera Lúcia Barbosa dos Santos. A 
pretendente: ERIKA LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Santo André, SP, no dia (12/07/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Agenor Apolinário de Souza e de Emanoela Lopes Lourenço.

O pretendente: ROBERT QUEIROZ MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cuiabá, MT, no dia (10/01/1988), residente e domiciliado em Cuiabá, fi lho 
de Edivaldo Queiroz Monteiro e de Nilva Marcelina Rossini. A pretendente: CRISTIANE 
RODRIGUES LINO NETO, estado civil solteira, profi ssão assistente de tesouraria, nascida 
em São Paulo-SP, São Paulo, SP, no dia (27/04/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Lino Neto e de Elenice Rodrigues Ramires Lino Neto.

O pretendente: ALEX SANDRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão instalador 
de ar condicionado, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Joaquim do Nascimento e de Celia Senatori do Nascimento. A 
pretendente: NICOLE ASTOLPHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Antonio Nascimento dos Santos e de Carmen Regina Astolpho.

O pretendente: FRANCISCO JHON LENON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão frentista, nascido em Santo André, SP, no dia (09/03/1990), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Francisca Eluiza do Nascimento. A pretendente: EDJAELMA 
MENDONÇA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em 
Paulo Afonso, BA, no dia (26/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Edilson Amorim dos Santos e de Eliane Mendonça de Sousa.

O pretendente: WILSON FALQUETTI DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Santa Bárbara D’ Oeste, SP, no dia (24/12/1964), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Elizeu Apolinário de Araujo e de Vanda Falquetti de 
Araujo. A pretendente: ELÍDIA ALENCAR DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Araripina, PE, no dia (09/04/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Fernando Aureliano da Silva e de Maria Sinhara Alencar da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido 
em Flores, PE, no dia (29/05/1976), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de José 
Clemente Alexandre e de Francisca Alves Alexandre. A pretendente: MARIA GRACILENE 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nascida em Custódia, PE, no dia 
(03/02/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Joaquim da Silva Filho 
e de Maria do Socorro dos Santos Silva.

O pretendente: FÁBIO BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1973), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de José João da Silva e de Severina Maria Bezerra da Silva. A pretendente: PRIS-
CILA MINOZZI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/07/1981), residente e domiciliada em Praia Grande, fi lha de Cicero Minozzi e de 
Ivane Lima Minozzi.

O pretendente: SANDERSON BRITO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cobre-
ador, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/02/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Julia Brito Ferreira. A pretendente: CLÉBIA MARIA DE MORAIS SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Catende, PE, no dia (26/04/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Claudio Jose da Silva e de Maria de 
Lourdes de Morais.

O pretendente: ICARO PAIVA FERREIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Daniel Ferreira Gonçalves e de Silvana Paiva. A pretendente: AN-
GELA CRISTINA DA SILVA BISPO, estado civil solteira, profi ssão digitadora, nascida 
em Santo André, SP, no dia (17/04/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Amaro Salustiano Bispo e de Solange Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: ADRIANO DE MELO MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de manutenção, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (20/02/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de João Batista de Magalhães e de Ivalda Batista de 
Melo Magalhães. A pretendente: GLÓRIA RIBEIRO PINHEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de loja, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (11/12/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Cândido Pinheiro de Oliveira e de Sileda 
Alves Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: LUAN ALBERTO DE MELLO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
informação gerencial, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Luiz Alberto Vieira e de Eloa Pacheco de Mello. A 
pretendente: BRUNA RODRIGUES EMILIANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
contábil, nascida em Goiânia, GO, no dia (19/02/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Levy Emiliano e de Vânia Rodrigues da Silva Emiliano.

O pretendente: NATANAEL CRUZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jose Francisco do Nascimento e de Maria de Fatima Paixão da Cruz. A 
pretendente: MÁGDA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Santo André, SP, no dia (28/02/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Joaquim Jose dos Santos e de Cleonice Jovita Barbosa dos Santos.

O pretendente: SAULO ELIONAI DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial mecânico 
de produção, nascido em Santo André, SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Paulo Sergio de Souza e de Evanilda Maria da Cruz de Souza. 
A pretendente: HELENA DILMA FERNANDES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
telefonista, nascida em Santo André, SP, no dia (29/07/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Geovah Beserra de Lima e de Malvina Fernandes de Lima.

O pretendente: MANOEL FLAVIANO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão impressor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1987), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Manoel Flaviano dos Santos e de Maria Aiza de Souza da 
Silva. A pretendente: DENISE DE JESUS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (19/05/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Edivaldo Silva Filho e de Magnolia de Jesus Silva.

O pretendente: WILLIAN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (05/10/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Almerindo Araújo da Silva e de Maria das Neves Ferreira da Silva. 
A pretendente: NATALIA JESUS DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de José Aparecido Alves da Costa e de Joaquina Maria de Jesus.

O pretendente: GILBERTO DE SOUZA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar técnico de montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1994), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Marcos Henrique Martins e de Evanir de Souza. 
A pretendente: ISABELA FERREIRA NICASSIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (20/06/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Ed Gilson Nicassio e de Marcia Ferreira Nicassio.

O pretendente: EDER GUERREIRO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
gestão de pedidos, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1990), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Gileno Guerreiro Martins e de Rosélia Moreira dos Anjos 
Martins. A pretendente: ESTER SOUZA LEME, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Izaias Cassiano Leme e de Teresa Souza Leme.

O pretendente: JÔNATAS CRUZ REIS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Salvador, BA, no dia (27/07/1984), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Agnaldo de Jesus Reis e de Marinalva Cruz Reis. A pretendente: TATIANE REGINA 
BRAGA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luis Carlos Braga e 
de Márcia Regina Braga.

O pretendente: ARLEI DAGMAR SIMEÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Caetano do Sul, SP, no dia (01/12/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Domingos Simeão e de Juscelina da Mota Simeão. A pretendente: SANDRA RE-
GINA MORAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Santo André, SP, no dia (17/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Jose Everaldo Moraes da Silva e de Amelia Aparecida Limoni da Silva.

O pretendente: ALAN DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
estilo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Bonfi m da Rocha e de Bertini Belarmino da Silva Rocha. A pretenden-
te: LUCIANA DE LIMA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de logística, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Edemilson Farias de Souza e de Eliana Maria de Lima Souza.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA VILARINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Gilberto Alves Vilarino e de Silvia Maria de Oliveira. A pretendente: BIANCA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(28/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Santiago dos Santos e de 
Dagmar Maria dos Santos.

O pretendente: OSÉIAS NUNES LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1978), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de José Lopes Muniz e de Lindinalva Nunes Lopes. A pretendente: NILZANGELA 
SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Caetité, 
BA, no dia (20/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Sinval Soares 
dos Santos e de Neusa Maria dos Santos.

O pretendente: GILVANDO SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Irajuba, BA, no dia (22/07/1988), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Antonio Sabino da Silva e de Maria Zelia Souza. A pretendente: MARIA ANTONIA DA 
SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Tutóia, MA, 
no dia (17/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Dadir Nascimento 
Lima e de Maria de Lourdes da Silva Lima.

O pretendente: GILLEANDRO DA LUZ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Araruna, PB, no dia (15/10/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Francisco Jucá dos Santos e de Maria do Socorro da Luz Santos. 
A pretendente: MARIA REJANE DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são ajudante de cozinha, nascida em Araruna, PB, no dia (28/12/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de José Fernandes de Souza e de Maria das Neves 
Viturino dos Santos.

O pretendente: RICARDO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/05/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Normando Jose de Oliveira e de Maria Jose dos Santos Oliveira. A 
pretendente: ANA PAULA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Roberto da Silva e de Regina Araujo da Silva.

O pretendente: VALDIR DE LIMA ACIOLI, estado civil divorciado, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Pesqueira, PE, no dia (11/09/1969), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de João Barbosa Acioli e de Otacilia de Lima Acioli. A pretendente: VALDETE ALVES 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Varzelândia, MG, no 
dia (24/10/1976), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João Alves de Almeida 
e de Anita Lopes de Almeida.

O pretendente: THIAGO RUBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
técnico, nascido em Ribeirão Pires, SP, no dia (13/07/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Carlos da Silva e de Roseli Rubio. A pretendente: VANESSA 
APARECIDA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/08/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Valdecir Gonçalves 
e de Cidalia Maria Martins.

O pretendente: DAVID DE SOUZA LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de David de Souza Lima e de Katia de Jesus. A pretendente: ERICA ALVES 
DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Paulo Roberto 
de Moraes e de Maria Adalziza Alves de Moraes.

O pretendente: ALEX SANDRO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
almoxarifado, nascido em Santo André, SP, no dia (04/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Ailton Barbosa e de Alaide Helena da Silva Barbosa. A pre-
tendente: LAÍS ALBUQUERQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Goiana, PE, no dia (13/07/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Rosilda da Silva Albuquerque.

O pretendente: MARCIONEI PAIXÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Utinga, BA, no dia (17/05/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Pereira dos Santos e de Marilene Paixão dos Santos. A 
pretendente: ADEILZA ESPIRITO SANTO CONCEIÇÃO, estado civil solteira, pro-
fi ssão ajudante de cozinha, nascida em Camamu, BA, no dia (17/07/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de João da Conceição e de Maria das Dores da 
Conceição Espirito Santo.

O pretendente: EDSON DAVID BATISTA, estado civil divorciado, profi ssão auditor 
consultor, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1961), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Hélio David Batista e de Darci Valério Batista. A pretendente: VERA 
LUCIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/12/1972), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Geraldo Neves 
de Souza e de Umbelina Rosa de Souza.

O pretendente: RAFAEL CERQUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico de 
manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Genivaldo Cerqueira e de Mercedes Batalha Cerqueira. A pretendente: 
FLÁVIA ADRIANA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Três 
Corações, MG, no dia (23/01/1973), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Olinto de Oliveira e de Edwiges de Souza Oliveira.

O pretendente: THIAGO TADEU DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Reinaldo Camargos de Oliveira e de Therezinha Tadeu de Oliveira. A 
pretendente: ELISAMA DE ALENCAR MOTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Assaré, CE, no dia (14/07/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Raimundo Nunes Mota e de Marta Sônia de Alencar Mota.

O pretendente: JOSÉ GLEIBSON DIAS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de obra, nascido em Cacimba de Dentro, PB, no dia (18/08/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de João Ribeiro do Nascimento e de Maria Dias Ribeiro. A pretendente: 
PRISCILA CRISTINA DA SILVA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Antonio Wagner Lopes e de Maria das Graças da Silva Lopes.

O pretendente: TIAGO JOSÉ BENITE, estado civil solteiro, profi ssão operador de pro-
dução, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mario Sergio Benite e de Maria José Benite. A pretendente: PRISCILLA 
MARTINS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/11/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Gilmar Martins Pereira e de Verginia de Almeida Martins Pereira.

O pretendente: JAIME SIQUEIRA CANGIRANA, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Jaime Cangirana e de Fátima Siqueira Cangirana. 
A pretendente: ALESSANDRA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Tarcisio Gomes da Silva e de Celina Gomes 
da Silva.

O pretendente: DIEGO BARBOSA CAVALCANTI, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de faturamento, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (02/01/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Cide Euclides Cavalcanti e de Maria Vandilma 
Barbosa de Araújo Cavalcanti. A pretendente: KARLA MARIA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/05/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Santiago dos Santos e de Jaide 
Maria dos Santos.

O pretendente: RODRIGO OUCHANA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/08/1988), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Luis Fernando Ouchana e de Elma Torchi Ouchana. A pretendente: CAMILA NATHANI 
BARBOSA TORRES, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Marcos Eduardo Torres e de Jania Maria Barbosa Torres.

O pretendente: FÁBIO NOGUEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Fabio Nogueira e de Mariza Perejon Vitorino. A pretendente: MARCELA MARIA 
ARAÚJO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Teresina-PI, 
Teresina, PI, no dia (18/07/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Maria 
Bárbara Araújo de Oliveira.

O pretendente: TIAGO TARCIANO BARROSO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, fi lho de Sebastião da Cruz Costa e de Maria Luiza Gonzalez 
Barroso Costa. A pretendente: PAMELLA ANDRADE JANUÁRIO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Claudio Janário e de Fatima Andrade 
Delgado Januário.

O pretendente: WAGNER NEVES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Cotia, SP no dia (01/07/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Valter Gonçalves e de Gilvanete Neves de Oliveira Santos. A pretendente: 
DAYANE MEDEIROS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP no dia (03/10/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Adeilton Pereira da Silva e de Eliene Moura Medeiros.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HENRIQUE JOSÉ SANTOS OLIM, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 13/05/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Avelino Jardim de Olim e de Nilza dos Santos Olim. 
A pretendente: SUZANA MARTA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 09/12/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim Sydney da Silva e de Isany Flausina da Silva.

A pretendente: JACIARA DOS SANTOS COSTA BRITO, profi ssão: encarregada de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascida aos: 28/07/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Brito e de Denise dos Santos 
Costa de Brito. A pretendente: RITA CRISTINA BRAZ DA SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido 
aos: 18/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Braz da Silva 
e de Neide Xavier Silva.

O pretendente: ISAEL NICOLAU DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São José dos Campos - SP, nascido aos: 22/07/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isael Nicolau dos Santos e de 
Robertina Ribeiro Santos. A pretendente: SUELLEN TORRES VIEIRA, profi ssão: den-
tista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Teofi lo Otoni - MG, nascido aos: 22/04/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Laudete Vieira Nascimento e de 
Eny Torres Vieira.

O pretendente: DIEGO MODESTO DE OLIVEIRA, profi ssão: ofi cial de corte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 31/05/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roseli Modesto de Oliveira. A pretendente: 
MARCELA REGINA GREFF, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André - SP, nascido aos: 21/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Fernandes Greff e de Sonia Regina Lazarini Greff.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILÓCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO REIS NEVES FILHO, brasileiro, solteiro, gerente de 
expedição, nascido em Barreirinhas - MA, aos 25/04/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo Reis Neves e de Marlene Batista Costa; 
A pretendente: HELENA SANTOS ROCHA, brasileira, solteira, estudante, nascida em 
Barreirinhas - MA, aos 17/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José de Jesus Reis Rocha e de Rosa Santos Rocha.

O pretendente: ANDERSON ARNEMANN DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, diretor 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rogerio de Oliveira e de Lidia Arnemann; A pretendente: 
DAIANE CERQUEIRA ARAÚJO, brasileira, solteira, estudante, nascida em Bragança 
Paulista - SP, aos 17/08/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edmilson Fernandes Araújo e de Anaídes Parentes Cerqueira Araújo.

O pretendente: MILTON SANTASUZANA, brasileiro, viúvo, mecânico de manutenção, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1956, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Belmiro Santasuzana e de Therezinha Pieroni Santasuzana; A preten-
dente: MARIA LETICE DE FARIAS, brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida 
em Itapagé - CE, aos 14/08/1962, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Ferreira de Farias e de Maria Nilta de Farias.

O pretendente: HEBER JONATHAN LOURENÇO MENEZES, brasileiro, solteiro, auxiliar 
de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinildo Fernandes Menezes e de Débora Cristina 
Lourenço Menezes; A pretendente: CAMILA CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteiro, atendente de farmácia, nascida em São Paulo - SP, aos 11/11/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Nunes de Oliveira e de Ciane 
Lopes Silva.

O pretendente: RODRIGO CASTELO BRANCO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, funileiro, 
nascido em Diadema -SP, aos 08/08/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Amauri Nogueira e de Irene Castelo Branco Nogueira; A pretenden-
te: NAJARA SILVA DE MIRANDA, brasileira, solteira, assistente contábil, nascida em 
Iguaí - BA, aos 08/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Adalicio Alves de Miranda e de Joselita Rocha da Silva.

O pretendente: JORGE ANTONIO HADDAD, brasileiro, divorciado, web designer, nascido 
em Santos - SP, aos 25/11/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jorge Daud Haddad e de Maria Aparecida de Souza; A pretendente: KELLY VAZ 
NOGUEIRA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 
07/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Vaz 
Nogueira e de Adais Vaz Nogueira.

O pretendente: DIOGO DA NOBREGA CRUZ, brasileiro, solteiro, chapeiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 07/02/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Antonio Silva da Cruz e de Francisca da Nobrega Silva; A pretendente: 
ALINE CHAVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, cozinheira, nascida em São Paulo - 
SP, aos 30/06/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
do Carmo Chaves dos Santos.

O pretendente: ROGAN RODRIGUES DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, educador 
físico, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Soares de Andrade e de Severina Ramos 
Rodrigues de Andrade; A pretendente: VIVIANE DE JESUS RIBEIRO, brasileira, 
divorciada, auxiliar de classe, nascida em Poções - BA, aos 06/01/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Pacheco Ribeiro e de 
Adeides Maria de Jesus Ribeiro.

O pretendente: GIVANILDO RODRIGUES OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, estudante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Martins de Oliveira e de Maria de Lourdes Rodrigues Oliveira; 
A pretendente: ANDREIA RODRIGUES SERGIO, brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 07/08/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ramos Sergio e de Iolanda Rodrigues Sergio.

O pretendente: MIGUEL FERNANDES PEREIRA, brasileiro, solteiro, técnico de 
informática, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 24/02/1989, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes Pereira e de Maria de 
Fátima Pereira; A pretendente: THAIS ESTEVES SCHILICKMANN, brasileira, solteiro, 
supervisora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jean William Schilickmann e de 
Eliane Cristina Esteves dos Reis.

O pretendente: ELVAÊRE VIEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em Virgem da Lapa - MG, aos 22/11/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Donério de Sousa Costa e de Maria Alice Vieira Costa; A preten-
dente: LEIDIANE PINHEIRO TAVARES, brasileira, solteira, operadora de loja, nascida 
em Fortaleza - CE, aos 26/06/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio de Souza Tavares e de Vera Lucia Pinheiro Tavares.

O pretendente: ALLAN DOUGLAS HATAKEYAMA LIMA, brasileiro, solteiro, engenhei-
ro elétrico, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Barbosa Lima e de Rosa Taeko Hatakeyama; A 
pretendente: IZABELE CAROLINE XAUBET, brasileira, solteira, professora, nascida em 
Santo André - SP, aos 05/09/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Roberto Xaubet e de Roseli Aparecida Zambrano Xaubet.

O pretendente: JAKSON ROBERTO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, divorciado, porteiro, 
nascido em Rosário - MA, aos 09/05/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Domingos Barbosa Pereira e de Maria de Fátima da Silva Pereira; 
A pretendente: ISABEL MARTINS RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Osasco - SP, aos 22/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Walter Rodrigues e de Acacia Cristina Martins.

O pretendente: JONATHAN DE PAULA SANTOS, brasileiro, solteiro, técnico de impressora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/12/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Fernando Aparecido dos Santos e de Katia Cristina Paula dos Santos; 
A pretendente: BRUNA BATISTA COELHO, brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mauro Vieira Coelho e de Roselanja da Silva Batista Coelho.

O pretendente: AMARO FERREIRA DE MORAES, brasileiro, divorciado, operador de 
máquinas, nascido em Rio Formoso - PE, aos 20/03/1968, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Ferreira de Moraes e de Maria das Merces de 
Malta; A pretendente: MARLENE RIBEIRO, brasileira, solteira, montador senior, nascida 
em Jardim Alegre - PR, aos 15/10/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Aldo Ribeiro e de Maria José Ribeiro.

O pretendente: ANTONIO SANTOS NEVES, brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 10/09/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Souza Neves e de Maria Neuma Santos 
Neves; A pretendente: ELIANE SANTOS SILVA, brasileira, solteira, operadora de 
telemarketing, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 08/01/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo da Silva e de Izabel 
Carvalho dos Santos.

O pretendente: JOSUÉ DE SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido em 
Araióses - MA, aos 27/02/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Batista Alves da Silva e de Rita de Cassia Carvalho de Sousa; A pretendente: 
MICHELE APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, manicure, nascida em Itaíba - PE, 
aos 22/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: RUBENS MIGUEL JÚNIOR, brasileiro, solteiro, encarregado, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/12/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Rubens Miguel e de Rosangela Maria Dolcimasculo Miguel; A pretendente: 
SILVIA BEATRIZ DA SILVA TELES, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 14/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Antonio Teles e de Eliane Cleide da Silva.

O pretendente: DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz de Oliveira e de Cleide Maria Amancio 
de Oliveira; A pretendente: STEFANI DE SOUZA MONTEIRO, brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 26/07/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amarildo Teodoro Monteiro e de Elizabeth 
Aparecida de Souza.

O pretendente: RODOLFO COELHO HONDA, brasileiro, solteiro, churrasqueiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 01/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Delmar Honda e de Maria Neide Pereira Coelho Honda; A pretendente: JENIFER 
RODRIGUES PINHEIRO, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 04/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson 
Rogerio Pinheiro e de Elisangela Terezinha Rodrigues Pinheiro.

O pretendente: SÉRGIO MASXIMO DOS SANTOS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Nascimento Almeida e de Eliana Masximo dos Santos; 
A pretendente: PRISCILA NASCIMENTO SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 29/04/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Uilson da Silva e de Zuleide Alice do Nascimento Silva.

O pretendente: JOSÉ AURELIO LOPES, brasileiro, divorciado, gesseiro, nascido em Pedra 
do Anta - MG, aos 13/04/1954, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Lopes da Silva e de Teresa Albino de Jesus; A pretendente: MARIA MADALENA 
DE OLIVEIRA MACEDO, brasileira, divorciado, aposentada, nascida em Salvador - BA, 
aos 19/07/1952, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euzébio 
Florentino de Oliveira Macedo e de Maria Felícia de Oliveira Macedo.

O pretendente: VALDIR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, jateador, nascido em Gan-
du - BA, aos 30/08/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Vitor dos Santos e de Eliene dos Santos; A pretendente: SORAIA ASSIS DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Gandu - BA, aos 30/01/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joselito Soares dos Santos e de 
Lucia Ferreira dos Santos.

O pretendente: VALMIR NASCIMENTO SILVA, brasileiro, solteiro, gari, nascido em 
Ilhéus - BA, aos 27/09/1961, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Vitorio Xavier da Silva e de Maria Raimunda do Nascimento; A pretendente: ROSEMARY 
TAVARES COSTA, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Campina 
Grande - PB, aos 22/08/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Silva da Costa e de Maria de Fátima Tavares da Costa.

O pretendente: RODNEI APARECIDO GOVEIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, operador 
de caixa, nascido em Nova Londrina - PR, aos 30/12/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Goveia da Silva e de Helena Tereza da Silva; A 
pretendente: PAULA NASCIMENTO DE JESUS, brasileira, solteira, call center, nascida 
em São Paulo - SP, aos 13/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Lima de Jesus e de Maria Senhora Nascimento de Jesus.

O pretendente: MARCOS ANDRÉ BATISTA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, técnico em 
contabilidade, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilvan Batista de Souza e de Dorvalina Maria Batista de 
Souza; A pretendente: TANIA ANDRADE DE FREITAS, brasileira, solteira, analista de 
seguros, nascida em São Paulo - SP, aos 28/01/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Olivio Luiz de Freitas e de Marlene Andrade de Freitas.

O pretendente: GLEYBSON DA SILVA DINIZ, brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido 
em Diadema - SP, aos 29/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco de Paulo Diniz e de Vera Lucia da Silva Laura; A pretendente: JULIANA 
APARECIDA FRANÇA DOS SANTOS, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São 
Paulo - SP, aos 28/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Fernando Valdevino dos Santos e de Maria Rilsa França Ferreira.

O pretendente: MICHAEL LUIZ FOGAÇA, brasileiro, solteiro, estoquista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/06/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Milton Luiz Fogaça e de Marali Aparecida dos Santos Fogaça; A pretendente: KARINA 
APARECIDA ALVES DA SILVA, brasileira, divorciada, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 03/02/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Assis da Silva e de Maria do Socorro Alves Gomes.

O pretendente: MARCELO LOPES DE SOUZA, brasileiro, divorciado, enfermeiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/02/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carlos Augusto de Souza e de Antonia Lopes Cardoso de Souza; A pretendente: 
ALINE MIGUEL NEVES, brasileira, divorciada, professora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 08/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Ferreira Neves e de Maria Leila Miguel Neves.

O pretendente: ALEX BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 26/07/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Artur Celestino da Silva e de Florisdete Barbosa da Silva; A pretendente: SIMO-
NE SANTANA SOARES, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
10/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Valdeci 
Soares e de Ivani Araujo Santana.

O pretendente: JAIME LUCIANO CAMPELO, brasileiro, divorciado, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Jucurutu - RN, aos 30/07/1957, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Luciano de Lima e de Angela Campelo; A pretendente: 
LÚCIA VICENTE DA SILVA, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em 
Atalaia - AL, aos 27/05/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Vicente da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: DANILO DE ABREU PIANOSKI, brasileiro, solteiro, operador de loja, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelino Pianoski Filho e de Dulcina Luiza de Abreu Pianoski; A 
pretendente: DAIANE PEREIRA DE FRANÇA, brasileira, solteira, operadora de loja, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Luiz de França e de Carminda Pereira de Sousa.

O pretendente: LOURENÇO FERREIRA DE NORONHA, brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em Caetés - PE, aos 29/05/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdemar Teixeira de Noronha e de Josefa Ferreira da Silva; A pretendente: 
ELLEM DA SILVA BARROS, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Pereira 
de Barros e de Luzia Leite da Silva.

O pretendente: MICHAEL DE OLIVEIRA CRUZ, brasileiro, solteiro, taxista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 16/07/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jeová Barboza da Cruz e de Vera Lucia de Oliveira Cruz; A pretendente: ELAI-
NE ELIANA DE SOUSA, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Eliana Raimunda de Sousa.

O pretendente: ANDERSON DE SIQUEIRA ATAIDE, brasileiro, solteiro, atleta, nascido 
em São Paulo - SP, aos 12/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Pires de Ataide e de Maria Nazaré de Siqueira Ataide; A pretendente: 
BRUNA THAIS BRITO DE SA, brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, 
aos 17/03/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberio 
Lourenço de Sa e de Silmaria Barbosa Brito.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido em 
Recife - PE, aos 26/10/1961, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Aderise Apolinário da Silva; A pretendente: ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA, 
brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em João Pessoa - PB, aos 29/11/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Aguiar de Almeida e 
de Maria Vicente dos Santos Almeida.

O pretendente: JOSÉ WOSTON DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, nascido 
em Garanhuns - PE, aos 22/07/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Severino João da Silva e de Quiteria Herminia Vieira; A pretendente: ROSANE 
RIBEIRO PINHEIRO, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, nascida em Taboão da 
Serra - SP, aos 20/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gustavo Augusto Pinheiro e de Rosa Helena de Campos Ribeiro Pinheiro.

O pretendente: FABIO FERNANDO GOMEZ ESTEFA, uruguaio, divorciado, porteiro, 
nascido em Montevidéu - Uruguai, aos 27/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ismael Gomez e de Rita Estela Estefa; A pretendente: CAROLINE 
SENA RIBEIRO, brasileira, solteira, porteira, nascida em São Paulo - SP, aos 10/02/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eugenio Domingos Ribeiro 
e de Radiné Sena Cabral Ribeiro.

O pretendente: HECTOR RICARDO BUENO, brasileiro, solteiro, técnico em gestão pre-
videnciária, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Bueno e de Radiná Sena Cabral Bueno; A 
pretendente: MICHELY GOMES FERRAZ, brasileira, solteiro, vendedora, nascida em 
Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 23/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Gomes Ferraz e de Maria do Carmo Silva.

O pretendente: OTAVIANO SILVA DE ANDRADE, brasileiro, divorciado, funcionário 
público, nascido em Santa Terezinha - BA, aos 20/11/1954, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sizenando Marques de Andrade e de Albertina Silva de 
Andrade; A pretendente: MARCIA JOSEFA DA SILVA, brasileira, divorciada, operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 26/11/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Alves da Silva e de Risoleide Josefa da Silva.

O pretendente: KAIQUE PRIMO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 12/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Roseli de Fatima Santos; A pretendente: DAIANE GABRIEL FRANCISCO, 
brasileira, solteira, auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo - SP, aos 09/12/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Francisco e de 
Fatima Gabriel Francisco.

O pretendente: EDINILSON DE SANTANA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Itapicuru - BA, aos 18/04/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Otacilio de Santana e de Luiza Candida de Souza Santana; 
A pretendente: MARIA CREANE DOS SANTOS, brasileira, solteira, babá, nascida em 
Itapicuru - BA, aos 22/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Francisco dos Santos e de Maria Eunice dos Santos.

O pretendente: HUDSON DUMONT NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/06/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edimilson Manoel do Nascimento e de Dilma Maria Dumont Nascimento; 
A pretendente: GISÉLIA FERREIRA ROMÃO, brasileira, divorciada, empresária, nascida 
em Oeiras - PI, aos 11/03/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Lourimar Ferreira Romão e de Maria do Rosário Ferreira Romão.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SOUSA NUNES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1999, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agileu Nunes dos Santos e de Liliane Pereira de Sousa; 
A pretendente: RENATA RODRIGUES BANANAL, brasileira, solteira, estudante, nascida 
em São Paulo - SP, aos 13/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edmar Oliveira Bananal e de Josefa Rodrigues da Silva.

O pretendente: NOELSON RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Salvador - BA, aos 27/09/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Virgilio João dos Santos e de Nair Ribeiro dos Santos; A pretenden-
te: CRISTINA XAVIER DOS SANTOS, brasileira, solteira, pedagoga, nascida em São 
Paulo - SP, aos 28/05/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Creusa Xavier 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: CARLOS DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/05/1980), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Manuel Pereira e de Terezinha da Silva Pereira. 
A pretendente: LEDA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (30/04/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João da Silva Santos e de Maria Neide Santos.

O pretendente: ARNALDO FELIX ANACLETO, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
em segurança do trabalho, nascido em Carpina, PE, no dia (01/08/1963), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco Anacleto e de Eunice 
Felix Anacleto. A pretendente: JOSIVANIA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão técnico em segurança do trabalho, nascida em Ibimirim, PE, no dia (08/08/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco da Silva 
e de Lucilene Barros da Silva.

O pretendente: FELIPPE SALGUEIRO MOURA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (30/07/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antônio Moura de Souza e de 
Elisabeth Salgueiro de Oliveira. A pretendente: DANIELA DE SOUZA ARUDA, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Perus, SP, 
no dia (26/07/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Audí 
Pereira Aruda e de Maria Lucia de Moura Aruda.

O pretendente: FLÁVIO DA CONCEIÇÃO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão padei-
ro, nascido em Aracaju, SE, no dia (18/07/1968), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Florival Lima e de Iracema da Conceição Lima. A pretendente: 
SIMONE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caieiras, SP, 
no dia (03/12/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braz 
de Oliveira e de Eva Lopes Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Canto do Buriti, PI, no dia (23/11/1962), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elvídio Alves dos Santos e de Evarista Maria da Con-
ceição. A pretendente: LUCIMAR DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em Canto do Buriti, PI, no dia (20/08/1976), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evilácio Ferreira e de Maria de Lourdes 
da Silva Ferreira.

O pretendente: LUIS JOSÉ MARTINS NETO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (23/06/1957), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Martins Filho e de Julia Ferreira. A pretendente: 
TERCILIA DO NASCIMENTO ROSA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Levinópolis, MG, no dia (24/12/1960), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Crispiano de Sousa Freire e de Ana Rosa de Jesus.

O pretendente: TEODORO ESCOBAR, estado civil divorciado, profi ssão supervisor 
operacional, nascido em Aquidauana, MS, no dia (20/04/1957), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Saturnino Escobar e de Apolônia Ramires. A pre-
tendente: ROSALINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (03/06/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Arlindo Pereira dos Santos e de Isolina Cunha dos Santos.

O pretendente: ALEX VELOSO SEVERINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Caieiras, SP, no dia (05/12/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Severino e de Regiane de Aquino 
Veloso. A pretendente: RODE DE SOUZA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
tele operadora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/10/1994), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Felismino de Souza e de 
Ana Lúcia de Souza Moreira.

O pretendente: JEAN PIERRE DA CONCEIÇÃO GÓIS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de estacionamento, nascido em Salvador, BA, no dia (09/04/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Brito Góis e de Nade 
Jane Da Conceição Góis. A pretendente: CLÉSIA VIEIRA PIAUÍ, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito de Perus, Capital, São Paulo, 
SP, no dia (05/01/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Ribamar Vieira Piauí e de Maria José Vieira Piauí.

O pretendente: MANOEL PEREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão micro empre-
endedor, nascido em São José da Tapera, AL, no dia (28/06/1979), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro Filho e de Zenalva de Jesus Pereira. 
A pretendente: GIRLENE VIEIRA QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão técnico de 
enfermagem, nascida em Salvador, BA, no dia (21/08/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Espedito Pedro Queiroz e de Aurea Rosa Vieira.

O pretendente: HENRIQUE SILVA GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (18/11/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Guimarães e de Eliene Lima Silva 
Guimarães. A pretendente: DAIANE RODRIGUES FEITOSA, estado civil solteira, profi s-
são recepcionista, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia (05/06/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdenir Vieira Feitosa e de Rosemery 
de Sousa Rodrigues.

O pretendente: CESAR MENDES BANDEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido no Distrito de Indaiabira, Município de Rio Pardo de Minas, MG, no dia (01/07/1985), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Soares Bandeira 
e de Dilsa Aparecida Mendes Bandeira. A pretendente: MICHELE TRAJANO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão analista comercial, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, 
no dia (01/09/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Otacilio da Silva e de Edilene Trajano da Silva.

O pretendente: GENESIO COSTA VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão atendente, 
nascido em Marcelino Ramos, RS, no dia (21/07/1960), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leoclides Costa Vieira e de Lydia Vieira. A pretendente: 
TEREZA PEREIRA DA SILVA GOTADO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Bom Jesus da Serra, BA, no dia (03/10/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ariston Pereira da Silva e de Selina Pereira da Silva.

O pretendente: EDIVALDO GOMES DE ARAUJO FILHO, estado civil divorciado, profi s-
são comerciante, nascido em Osasco, SP, no dia (03/05/1962), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Gomes de Araujo e de Maria Luiza de 
Araujo. A pretendente: ROSENI CRISTINA DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/05/1971), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dionisio dos Santos e de Maria 
José Machado dos Santos.

O pretendente: BRUNO LINS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (17/05/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Orlando Vieira Silva Filho e de Eliane Americo Lins. A pretendente: 
NATALIA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (19/12/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Elizete Cruz dos Santos.

O pretendente: JOSE FELIPE DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Caieiras, SP, no dia (30/05/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosaria Maria Felipe de Jesus. A pretendente: ALINE 
LEANDRA TAKEUCHI, estado civil solteira, profi ssão ajudante, nascida em Jandira, SP, 
no dia (01/03/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kyochi 
Takeuchi e de Eleonora Leandra dos Santos Takeuchi.

O pretendente: NEIDILSON ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em Brotas de Macaúbas, BA, no dia (19/09/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Barbosa Silva e de Isabel Lima Araújo 
Pereira. A pretendente: JOCIMARA PEREIRA DE CASTRO, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de RH, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (04/01/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Pereira de Castro e de Josefa 
Pereira de Castro.

O pretendente: CELSO HENRIQUE CASTRO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (14/10/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Francisco da Silva e de Maria 
Aparecida Pereira de Castro Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA FONSECA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (02/06/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elio Neves dos Santos e de Luiza Fonseca dos Santos.
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