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“Nada se desperdiça 
tantas vezes e 
inexoravelmente como  
as oportunidades que 
se nos revelam
todos os dias”.
Marie Eschenbach (1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +1,45% Pontos: 
61.954,47 Máxima de +2,42% : 
62.550 pontos Mínima estável: 
61.072 pontos Volume: 8,74 bi-
lhões Variação em 2016: 42,92% 
Variação no mês: -4,57% Dow 
Jones: +0,35% ( 18h33) Pon-
tos: 19.022,81 Nasdaq: +0,2% 
(18h33) Pontos: 5.379,76 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3548 Venda: R$ 3,3556 
Variação: +0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,44 Venda: R$ 3,54 
Variação: +0,28% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3470 Venda: R$ 
3,3476 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3170 
Venda: R$ 3,5070 Variação: 
+0,11% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,68% 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$ 1.211,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,300 
Variação: -0,54%.

bro) Cotação: R$ 3,3660 Variação: 
+0,06% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,0626 Venda: US$ 1,0627 
Variação: -0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5610 Venda: R$ 
3,5630 Variação: +0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5070 Ven-
da: R$ 3,7370 Variação: estável.

vespa Futuro: +1,61% Pontos: 
62.650 Máxima (pontos): 63.070 
Mínima (pontos): 61.855. Global 
40 Cotação: 938,414 centavos 
de dólar Variação: +0,59%.

Os dados recentes do 
mercado de trabalho 
reforçam o cenário de 

pessimismo para o emprego 
até o segundo trimestre de 
2017, quando finalmente a 
taxa de desocupação deve 
começar a se estabilizar. A 
avaliação é do pesquisador 
do Centro de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada do Ibre/
FGV, Tiago Barreira. Os 
resultados da Pnad Contí-
nua, divulgados ontem (22), 
pelo IBGE, mostram que a 
taxa de desemprego atingiu 
patamar recorde no terceiro 
trimestre em 19 unidades da 
federação. Em São Paulo, a 
taxa de desocupação alcan-
çou 12,8%, acima da média 

     

Dados recentes reforçam 
pessimismo para emprego 
até 2º tri de 2017, diz FGV

nacional de 11,8%.
“Vemos perspectiva de 

piora do desemprego até o 
primeiro trimestre do ano que 
vem. A taxa de desocupação 
começa a ficar estável no 
segundo trimestre, e no ter-
ceiro trimestre começamos 
a ter queda no desemprego”, 
previu Barreira. No caso de 
São Paulo, o patamar recorde 
de desemprego tem relação 
com as dispensas de traba-
lhadores da indústria e do 
setor de serviços, estimou o 
pesquisador. 

“É uma região com uma con-
centração grande de indústria 
e do setor de serviços. O 
mercado de trabalho fi ca mais 
exposto à queda na atividade. 

Santa Catarina, por exemplo, 
é mais dependente de ex-
portações e do agronegócio, 
então a taxa de desemprego 
é mais baixa (6,4%)”, apon-
tou Barreira. Em relação ao 
terceiro trimestre de 2015, 
todos os Estados brasileiros 
registraram aumento na taxa 
de desemprego este ano. “Não 
teve nenhum Estado que fosse 
um ponto fora da curva. To-
dos apresentaram aumento 
no desemprego e redução do 
nível de ocupação”, disse o 
pesquisador do Ibre/FGV.

Já o economista Eduardo 
Giannetti da Fonseca disse, 
durante o 11º Seminário Inter-
nacional da Acrefi , que, apesar 
de se manter cautelosamente 

A taxa de desocupação começa a fi car estável no segundo trimestre e, no terceiro,

começaremos a ter queda no desemprego.

otimista com a economia 
brasileira, a ponto de projetar 
para 2017 uma taxa nominal 
de juro ao redor de 10% ao 
ano, não vê garantias de que o 
afrouxamento monetário em 
curso irá infl uenciar as taxas 
de juros de mercado. Ele prevê 

crescimento de 1,5% a 2% do 
PIB no ano que vem. Seu cená-
rio, classifi cado por ele como 
“cautelosamente otimista”, tem 
a cena política como maior risco 
para não se concretizar.

Giannetti disse esperar que 
os primeiros sinais reais de 

recuperação e normalização 
econômica apareçam ao longo 
do primeiro semestre de 2017. 
Por enquanto, a retomada 
da confi ança não se refl etiu 
em melhora dos indicadores 
econômicos, como consumo, 
crédito e produção (AE).

Em sua fala durante a sessão 
temática que discute a PEC 
do Teto de Gastos, ontem no 
Senado, o economista Luiz 
Gonzaga Beluzzo, da Unicamp, 
disse acreditar que o país e o 
Senado poderiam estudar ou-
tras alternativas para superar 
a crise econômica. Entre as 
opções, ele propõe recorrer 
à participação brasileira no 
Banco dos Brics, por meio 
da emissão de debentures 
condicionada a investimentos 
produtivos, lembrando que 
esta instituição está aberta a 
negociações.

Beluzzo afi rmou que a atual 
crise fi scal seria consequência, 
entre outras razões, da adoção 
de políticas recessivas a partir 
de 2015, realizadas pelo ex-
ministro Joaquim Levy, além 
de desonerações equivocadas 
praticadas nos anos anteriores. 
O economista disse também 
não ver consistência na tese 
de que uma suposta retomada 
da confi ança por parte dos 
empresários, após a aprovação 
da PEC, provocaria a retomada 
dos investimentos.

“Muitos empresários não 
conseguem sequer pagar os 
serviços da dívida, por causa do 

Economista Luiz Gonzaga 

Beluzzo.

Ao defender a aprovação 
da PEC do Teto dos Gastos, 
o economista Armando Cas-
telar, coordenador do Insti-
tuto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), disse que o país deve 
aproveitar a possibilidade de 
fi nanciamento externo ainda 
em condições vantajosas. Ele 
falou aos senadores durante 
sessão temática, ontem (22). 
Na opinião do economista, a 
situação favorável de investi-
mentos externos pode mudar 
após a posse de Donald Trump 
na presidência dos Estados 
Unidos.

“A janela de oportunidade 
pode estar se fechando. Pode 
ser que, já no começo do ano 
que vem, a situação fi que com-
plicada, as taxas de juros subam 
e o espaço para uma solução se 
feche. E aí a gente vai ter perdi-
do uma oportunidade de fazer 
uma mudança gradual e colher 

Economista Armando Castelar.

Governo gaúcho 
decreta estado de 
calamidade fi nanceira

O governo do Rio Grande do 
Sul decretou ontem (22) estado 
de calamidade fi nanceira na ad-
ministração pública estadual, 
conforme decreto publicado 
no Diário Ofi cial. A decisão foi 
tomada considerando que “a 
crise da economia brasileira 
está atingindo fortemente a 
capacidade de fi nanciamento 
do setor público”. O decreto diz 
também que “a queda estimada 
do PIB, considerados os anos de 
2015 e 2016, chegará a mais de 
7%, com trágicas consequên-
cias para a arrecadação de 
tributos”.

Ainda segundo o texto, a 
decisão levou em conta a ne-
cessidade de ações, no curto 
prazo, para fazer frente à crise 
e garantir a continuidade da 
prestação de serviços públi-
cos essenciais, notadamente 
nas áreas da segurança públi-
ca, da saúde e da educação. 
O decreto entrou em vigor 
ontem (ABr).

Todos os anos a indústria 
brasileira de transformação 
gasta cerca de R$ 130 bilhões 
com segurança privada e com 
perdas decorrentes de roubo 
de cargas e vandalismo, de 
acordo com estudo publicado 
ontem (22) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O 
documento ‘Defi ciência na Se-
gurança Pública Reduz Compe-
titividade do Brasil’ avalia que 
a redução de investimentos e o 
redirecionamento de recursos 
para gastos não produtivos, 
como os relativos à prevenção 
e combate ao crime, afetam o 
crescimento das empresas a 
longo prazo.

A estimativa é baseada em 
um dado do Banco Mundial, 
de 2009, que diz que 4,2% do 
faturamento anual das empre-
sas brasileiras é consumido por 
gastos com segurança, que po-
deriam ser aplicados em outros 
setores das companhias. Para 
chegar ao valor fi nal (R$ 130 
bilhões), a CNI considerou a 
receita bruta da indústria de 
transformação levantada pelo 
IBGE e aplicou a porcentagem 
do Banco Mundial.

Segundo levantamento do 
Fórum Econômico Mundial, 
das 138 economias avaliadas, 
a brasileira está desde 2006 
entre as 25% piores colocadas 

Entre 2010 e 2015 houve 

aumento da demanda por 

serviços de vigilância e 

segurança.

Prova do Enem
Os locais de prova da segunda 

aplicação do Enem estão disponí-
veis na página do Inep na internet. 
Os estudantes farão as provas nos 
dias 3 e 4 de dezembro. Os mais 
de 277 mil candidatos que tiveram 
a prova adiada poderão consultar 
os novos locais na página (www.
enem.inep.gov.br) e no aplicativo 
do Enem, nas plataformas Android, 
iOS e Windows Phone.
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Genebra - A Suíça anunciou 
ontem (22), que transferiu ao 
Brasil documentos e extratos 
bancários de contas secretas da 
Odebrecht no país. A decisão, 
tomada no dia 5 de outubro e 
executada na semana passada, 
permite a identifi cação de pes-
soas que teriam se benefi ciado 
de propinas.

A liberação dos documentos 
levou quase um ano para ocor-
rer, diante dos diversos recursos 
que os advogados da empresa 
apresentaram à Justiça suíça. 

“Esses documentos foram 
transmitidos na primeira me-
tade de novembro”, afi rmou o 
porta-voz do Departamento de 
Justiça da Suíça, Folco Galli. 
Advogados na Suíça próximos 
ao caso disseram que a decisão 
tem um valor importante, já 
que parte das acusações contra 
políticos brasileiros ou empre-
sários apenas poderiam ocorrer 

Guilherme Pinto/Ag.O Globo

São Paulo - O atacarejo já 
é o tipo de loja com maior 
representatividade entre as 
famílias brasileiras, de acordo 
com levantamento da Nielsen. 
Pesquisa apresentada durante 
lançamento da Associação 
Brasileira dos Atacadistas de 
Autosserviço (Abaas), que 
reúne as grandes do atacarejo, 
aponta que esse tipo de loja 
atinge 46,4% dos domicílios, su-
perando este ano neste critério 
os supermercados, depois de já 
ter superado os hipermercados 
em 2015.

Segundo o estudo, 415 mil 
famílias abandonaram os hiper-
mercados este ano, aumentando 
a preferência pelo atacarejo. A 
explicação, de acordo com a dire-
tora da Nielsen, Daniela Toledo, 
é a busca dos consumidores por 
menores preços. As vendas em 
volume cresceram 14,4% entre 
janeiro e setembro de 2016 na 
comparação com igual período 
do ano passado enquanto os 
outros tipos de varejo juntos 
tiveram uma queda de 4,2% nas 
vendas em volume.

Parte da explicação para o 
crescimento é que o atacarejo 
vem investindo pesado em 
abertura de novas lojas.

Atacarejo atingiu 46,4% dos 

domicílios, superando neste 

critério os supermercados.
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Brasil tem ‘janela de oportunidade’ 
para fazer ajuste fi scal

tando o gasto nesse ritmo. O 
país já gasta muito mais do que 
arrecada. Se continuar cres-
cendo o gasto, vai gerar uma 
dívida. A dívida vai explodir 
e vai acabar em uma situação 
semelhante ao que a gente vê 
hoje em estados como o Rio de 
Janeiro, por exemplo”, alertou. 
Castelar afi rmou que, se tiver 
a obrigação da despesa sem a 
receita, o governo poderá ser 
obrigado a cortar salários e 
aposentadorias, a menos que 
decida imprimir dinheiro e ar-
car com a alta infl acionária. 

O economista também afi rmou 
que a PEC do Teto de Gastos é 
uma opção acertada, pois evitará 
esses problemas, ao promover 
o ajuste fi scal de forma gradual. 
“Não é uma ruptura, não é uma 
queda abrupta de despesas. Na 
verdade, não reduz despesas, 
apenas não permite aumentar 
gastos em termos reais”, com-
pletou (Ag.Senado).

benefícios antecipadamente”, 
disse. Para ele, é urgente a 
redução do gasto público, que 
cresceu de forma acelerada nos 
últimos cinco anos, período de 
queda do PIB e consequente 
queda de arrecadação.

“A mensagem é simples: é 
impossível continuar aumen-

Indústria gasta R$ 130 bi 
por ano com segurança

no indicador de custos com 
violência. Em 2015, o Brasil 
fi cou atrás de países como Haiti, 
República Dominicana e Argen-
tina. O estudo também defende 
que, com a crise econômica, os 
custos com crimes violentos 
aumentaram ainda mais nos 
últimos anos. Entre 2010 e 
2015, o número de ocorrências 
de roubo e furto de carga no 
Brasil cresceu 64%. No mesmo 
período, houve aumento da 
demanda por serviços de vigi-
lância e segurança (ABr).

Beluzzo: ‘olhar humano’ 
para solucionar a crise

choque de juros. Reestruturam 
as dívidas e, duas semanas 
depois, já não conseguem mais 
honrar”, argumentou. Para 
ele, o Brasil é vítima de uma 
interrupção brutal no ciclo de 
formação da renda e do empre-
go, uma das conseqüências dos 
erros de Levy. 

Por isso, ele alerta que é o 
momento tanto de economistas 
quanto dos homens públicos 
terem um “olhar humano”, em 
virtude do aumento brutal do 
desemprego que vem afetando 
trabalhadores e prestadores de 
serviços, inclusive de alta renda 
(Ag.Senado).

Atacarejo tem maior 
presença para famílias

As redes têm mantido os pla-
nos de expansão. O Atacadão, 
que pertence ao Carrefour, 
vai encerrar o ano com 12 
inaugurações, segundo seu 
presidente, Roberto Müssnich. 
No Assaí, do Grupo Pão de 
Açúcar, o ano se encerra com 
13 inaugurações. Para 2017, 
serão de 6 a 8 lojas novas. A 
rede Roldão também tem pla-
nos para expandir no próximo 
ano. Segundo seu presidente, 
Ricardo Roldão, serão ao menos 
seis inaugurações em 2017, 
fazendo a rede chegar a 36 
pontos de venda (AE).

Suiça transfere 
documentos da Odebrecht

com os documentos em mãos 
de procuradores no Brasil.

Sem citar a identidade dos 
envolvidos, os relatórios da 
Justiça suíça apontam que, 
entre agosto de 2012 e junho 
de 2014, US$ 96 milhões foram 
movimentados e teriam sido dis-
tribuídos a quatro ex-diretores 
da Petrobras. Para justifi car os 
pagamentos, “contratos pura-
mente fi ctícios” foram fi rmados, 
dizem os despachos. Em troca 
das propinas, os servidores te-
riam garantido contratos para a 
Odebrecht em obras da estatal 
brasileira (AE).



OPINIÃO
O mundo se desumaniza

Por que o Brasil fi cou 

fora da globalização 

industrial? Seria porque 

na Ásia a mão de obra é 

mais barata? 

A grande zebra foram as 
bolhas especulativas. 
Com a sobra de liquidez 

veio a fome de ganho, pois em-
bora a Terra seja densamente 
povoada, o poder de compra foi 
restringido. Há uma previsão 
de que com as difi culdades fi -
nanceiras ocorra o fechamento 
dos mercados. Os países têm 
de preparar a população e 
fazer acordos bilaterais para 
as trocas necessárias com 
equilíbrio, sem incorrer em 
novos empréstimos, e produzir 
internamente o que não puder 
importar, gerando oportunida-
des de trabalho.

Estados Unidos e China 
formaram uma dupla e juntos 
fizeram a festa. Produção 
transferida. Dívida americana 
em elevação, caixa alta da 
China. Pelo mundo, défi cits, 
dívidas, desindustrialização, 
precarização. Com sete bi-
lhões de almas encarnadas a 
situação geral muda muito. O 
consequente aperto nos bolsos 
gerou o estado de insatisfação 
pública e a busca por milagrei-
ros, mas não é fácil consertar 
o que levou tantos anos para 
bagunçar; ademais, há os con-
fl itos de interesses.

O mundo vive a precarização 
geral. O rendimento se depre-
cia. Gastar com combustível é 
uma necessidade do trabalho 
nas grandes cidades. Pagar um 
preço mais adequado possibili-
taria um pouco mais de dinhei-
ro no bolso para atender outras 
necessidades fundamentais. O 
Banco Central precisa olhar 
para isso e reduzir os juros. 
O colapso global vem cami-
nhando; estudiosos como o 
ambientalista Paul Gilding, 
autor do livro A Grande Rup-
tura, mostram isso. 

A forma materialista de viver 
sem aspirações mais elevadas 
está conduzindo para uma 
situação tumultuada em todos 
os setores, que se agrava com 
o aumento da insatisfação. 
Desde 2008, muitos ativos tó-
xicos estão pendurados neste 
mundo de muitas jogadas es-
peculativas que vinham sendo 
empurrados, mas representam 
muito peso para subir a ladei-
ra do grande buraco aberto. 

Os homens gostam de achar 
culpados.  Seria Trump, com 
toda sua verborragia ácida, o 
grande pato da vez? 

A globalização promoveu 
a centralização das fi nanças 
nos Estados Unidos, mas 
aumentou o desequilíbrio nas 
relações entre os povos. No 
colonialismo, imperava a força 
bruta na dilapidação de rique-
zas. No capitalismo fi nanceiro, 
importa o lucro. No capitalismo 
de Estado, a coordenação da 
produção e controle da mão de 
obra visam o mercado externo 
com preços arrasadores e in-
fl uências no câmbio. 

O Brasil e outros países não 
têm como equilibrar as contas 
externas; sempre dependentes 
e fragilizados, fazem malaba-
rismo, arcando perdas com 
swaps cambiais. Enquanto 
não houver equilíbrio, a paz 
será uma quimera, e a miséria 
uma consequência inevitável. 
O mundo se desumaniza. Ser 
humano é não se deixar vencer 
pela cobiça, raiva, ódio, insatis-
fação. Temos de nos esforçar 
para compreendermos a vida, 
pautando-a em conformidade 
com as leis da Criação, para 
clarifi car continuadamente o 
espírito e os pensamentos.

Temos testemunhado o 
aumento do apagão mental e 
precisamos combatê-lo com o 
bom preparo para a vida e com 
responsabilidade. Os humanos 
receberam a Criação para 
usufruto e desenvolvimento 
espiritual por um determinado 
período de tempo, mas em vez 
de benefi ciar e embelezar tudo 
agiram de forma devastadora, 
atraindo sofrimento e miséria. 
E quanto mais o tempo vai se 
aproximando do limite, mais 
se evidencia a decadência e a 
desvalorização da humanidade 
que não se esforçou para pro-
gredir no saber sobre a atuação 
da Criação. 

Quem não respeita essas leis 
perfeitas tem de arcar com as 
consequências e lidar com o 
efeito da colheita. Reconhe-
cidas e respeitadas, essas leis 
capacitam o ser humano a 
produzir dez vezes mais obras 
benéfi cas e duradouras para 
fortalecer a paz e a alegria.

(*) - É coordenador dos sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.

library.com.br). Autor dos livros: Nola 
– o manuscrito que abalou o mundo; 

O segredo de Darwin; 2012...e 
depois?; Desenvolvimento Humano; 

O Homem Sábio e os Jovens, entre 
outros (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Cresce número 
de italianos 
satisfeitos

Pela primeira vez em cinco 
anos, aumentou o nível de 
satisfação dos italianos em 
relação a sua condição de vida, 
de acordo com dados publica-
dos pelo Instituto Nacional de 
Estatística (Istat). O número de 
cidadãos com mais de 14 anos 
que sentem uma “alta satisfa-
ção” passou de 35,1% em 2015 
para 41% em 2016, revertendo 
uma longa trajetória de queda 
iniciada em 2011. 

Esse sentimento tende a 
crescer conforme aumenta a 
idade: entre os jovens de 14 
a 19 anos, a satisfação com a 
própria vida chega a 54,1%, 
índice que cai para 34,4% entre 
os maiores de 75. Além disso, 
subiu o número de famílias 
que avaliam que sua situação 
econômica não se alterou (de 
52,3% em 2015 para 58,3% em 
2016) ou melhorou (de 5% para 
6,4%). No entanto, o Istat tam-
bém apontou que os italianos 
são bastante desconfi ados. De 
acordo com a pesquisa, 78,1% 
dos cidadãos do país dizem que 
é preciso fi car “muito atento” 
em relação aos outros. 

No sul, apenas 16,5% da po-
pulação acredita que a maioria 
das pessoas é digna de confi ança, 
índice que sobe para 20,8% no 
centro e 21,7% no norte. Já entre 
as principais preocupações das 
famílias italianas estão crimina-
lidade (38,9%), poluição do ar 
(38%), trânsito (37,9%), difi cul-
dade de estacionar (37,2%) e su-
jeira nas ruas (33%) (ANSA).

Segundo a OMS, 47,5 
milhões de pessoas con-
vivem com algum tipo de 

demência, sendo o Alzheimer 
responsável por cerca de 70% 
dos casos. Ainda não existem 
exames laboratoriais que de-
tectem a doença de Alzheimer 
antes do aparecimento dos 
sintomas clínicos, os quais são 
detectados somente quando 
já há sinais de perda cognitiva 
significativa. Se descoberto 
precocemente, as chances de 
retardar a progressão da do-
ença são maiores.

“O estudo consiste em sin-
tetizar e infundir na corrente 
sanguínea do paciente peptí-
deos pequenos, que possuem 
afi nidade para o peptídeo co-
nhecido como beta-amiloide, 
responsável pela agregação e 
formação das placas amiloidais 
no cérebro. São estas placas 
que, se acumuladas, incorrem 
na perda da capacidade cogni-
tiva e dos neurônios”, comenta 
Luciana Malavolta Quaglio, 
professora doutora do Departa-
mento de Ciências Fisiológicas 
da Santa Casa e responsável 
pelo estudo.

Segundo a pesquisadora, 
os fragmentos peptídicos são 
ligados a um radioisótopo por 
meio do procedimento chama-
do de radiomarcação, o qual é 
realizado em parceria com pes-
quisadores do Instituto Israelita 

Jogos de tabuleiro e palavras cruzadas podem ajudar a manter o 

cérebro em exercício.

Considerado um dos maiores 
artistas contemporâneos da Itália, 
o escultor Arnaldo Pomodoro 
será homenageado na cidade de 
Milão com uma exposição de suas 
principais obras no Palazzo Reale. 
A exposição trará uma retrospec-
tiva que vai abranger toda a cidade 
de Milão e alguns de seus locais 
de mais prestígio, como o Museu 
Poldi Pezzoli, que conta com 
cerca de 30 esculturas criadas 
por Pomodoro desde 1955.

Conhecido pela famosa série 
de esculturas “Sfera com Sfera”, 
que retrata uma enorme esfera 
de metal com uma superfície 
rachada, revelando uma outra 
esfera em seu interior, Pomodoro 
criou a peça originalmente para o 
Vaticano na década de 1960, mas 
depois começou a construí-la para 
decorar organizações pelo mundo 
inteiro. Entre os principais locais 
que são decorados pelas esferas 

A Ordem dos Advogados 
do Brasil de São Paulo (OAB-
SP) acompanhou a operação 
que prendeu ontem (22) 31 
advogados acusados de envol-
vimento com o crime organi-
zado. Entre os detidos está o 
vice-presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos 
(Condepe), Luiz Carlos dos 
Santos. “Acompanharemos 
esse caso, porque existem 
muitas prisões nesse país que 
desmoralizam a pessoa que é 
suspeita e depois quando se 
verifi ca aquela pessoa não é 
culpada”, disse o coordena-
dor da comissão de Direitos 
Humanos da OAB-SP, Martim 
de Almeida Sampaio.

“Destacamos nossos advo-
gados e colaboradores para 
que as prerrogativas dessas 31 
pessoas, homens e mulheres 
que estão sendo conduzidos 
à prisão, tenham os direitos 
preservados e tenham a ga-
rantia constitucional da ampla 
defesa”, acrescentou Sampaio 
sobre as providências toma-
das pela entidade. Caso seja 
comprovado o envolvimento 
dos acusados com a facção 
criminosa, os advogados res-
ponderão processo disciplinar 
e podem ser expulsos da OAB 
e impedidos de exercer a pro-
fi ssão. “Quando comprovado, 

Representantes da OAB e delegados acompanharam

os envolvidos.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que pelo 
menos 1 mil novos casos de 
microcefalia, associados à in-
fecção pelo vírus Zika durante 
a gestação, sejam registrados 
no Brasil. A informação foi 
divulgada ontem (22) pelo 
diretor de Saúde Infantil da 
entidade, Anthony Costello, 
durante coletiva de imprensa 
em Genebra. “Sabemos que, no 
Brasil, existem hoje 2,1 mil casos 
confi rmados, mas ainda há mui-
tos outros sendo investigados. 
Esperamos que mais mil casos 
sejam descobertos. Sabemos 
que o problema não irá embora 
no Brasil. Todos os meses, entre 
150 e 200 casos de microcefalia 
são identifi cados”

Segundo o último boletim 
epidemiológico do Ministério da 
Saúde, o país tem 3.086 casos 
em investigação para microce-
falia associada ao Zika. 

Costello destacou que os 
casos, apesar de muitos, de-
vem ser investigados e acom-
panhados um a um, por meio 
da análise de especialistas das 
mais diversas áreas. O diretor 
da OMS alertou ainda que 
muitos países não contam com 
sistemas de vigilâncias e meca-
nismos efi cazes para monitorar 
casos de microcefalia ou mesmo 
serviços de apoio às famílias.

“O quadro pode não cons-
tituir mais uma emergência 
global em saúde pública nos 
termos ofi ciais, mas é um pro-
blema de saúde global de gran-
de preocupação para o mundo, 
69 países registraram casos 
de Zika nos últimos dois anos. 
Estamos falando de um vírus 
que causa danos neurológicos 
e potencialmente defi ciência 
ao longo de toda a vida, o que 
representa um grande golpe 
para essas famílias” (ABr).
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Estudo da Santa Casa pode ajudar no 
diagnóstico precoce do Alzheimer

Um estudo em desenvolvimento pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo pode 
ajudar no diagnóstico precoce da doença de Alzheimer

Confi ra alguns mitos 

e verdades sobre o 

Alzheimer:

O primeiro sintoma do 

Alzheimer é a perda de 

memória? 

Sim, é verdade. A perda de 
memória é o sintoma inicial. Ou-
tros sintomas, como isolamento 
social e perda da independência 
para ações do dia a dia ocorrem 
em estágios mais avançados;
Ter esquecimentos 

constantes signifi ca que a 

pessoa tem Alzheimer? 

Não é verdade. Podem estar 
relacionadas a outras demên-
cias. No entanto, caso ocorram 
com certa frequência, é impor-
tante que um médico especia-
lista seja consultado.
Quem tem Alzheimer não 

consegue compreender o 

que se passa ao redor? 

Neste caso, dependerá do 
estágio da doença. Isso ocorre 
geralmente em casos interme-
diários e avançados, quando a 
pessoa começa a não ter noção 
do que está acontecendo.
· Praticar atividade 

física é importante para 

combater a doença?

Sim, é verdade. A atividade 
física é importante, assim como 
o treino cognitivo, ou seja, o 
exercício do cérebro. Jogos de 
tabuleiro e palavras cruzadas 
podem ajudar a manter o cé-
rebro em exercício.

Albert Einstein, e assumem um 
papel de marcadores biológicos 
que acusam, em imagens, o 
acúmulo de placas amiloidais 
no cérebro e, consequentemen-
te, detectam precocemente o 
Alzheimer. “Por enquanto, o 
estudo está sendo testado em 
camundongos e tem tido resul-
tados satisfatórios. Estimamos 
que, em um futuro próximo, os 
bons indicadores continuem e 
que possamos avaliar sua efi -
ciência também em humanos”, 
afi rma Luciana. 

Para o professor doutor 
Hudson de Sousa Buck, chefe 
do Departamento de Ciências 
Fisiológicas da Santa Casa, 
quanto antes a doença for 
detectada, maiores as chances 
de sucesso no tratamento. “O 
Alzheimer é mais comum em 
pessoas na terceira idade. E 
como vivemos em uma socieda-
de na qual a expectativa de vida 
é cada vez maior, a tendência 
é que os casos aumentem ao 
passo que a população vive 
mais”, conclui.

OAB-SP acompanha prisões 
de advogados acusados de 

conluio com crime organizado

nós expulsamos sem vacilação 
alguma”, disse Sampaio.

A Operação Ethos partiu de 
uma investigação iniciada há 
um ano pela Polícia Civil de 
Presidente Prudente, no interior 
paulista, que indica que os advo-
gados atuavam em conluio com 
criminosos dentro do sistema 
penitenciário. O vice-presidente 
do Condepe, Luiz Carlos dos 
Santos, foi um dos alvos da 
operação por suspeita de ter 
recebido R$ 130 mil para fazer 
falsas denúncias com o intuito 
de desestabilizar a Secretaria da 
Segurança Pública (SSP).

Para Sampaio, caso se con-
firmem as suspeitas sobre 
o uso do órgão de Direitos 
Humanos para apoio ao crime, 
a punição de Santos deve ser 
rigorosa. No entanto, o coor-
denador de Direitos Humanos 
da OAB pediu cautela em 
relação à situação. Sampaio 
enfatizou ainda que a pos-
sível infi ltração do crime no 
Condepe não pode se tornar 
um pretexto para atacar 
aqueles que trabalham contra 
a violência do Estado e outras 
formas de violação de direitos 
básicos (ABr).

OMS estima mais
1 mil novos casos de 
microcefalia no Brasil

Milão comemora os
90 anos do

escultor Pomodoro

de Pomodoro, estão a sede da 
ONU, em Nova York; o Trinity 
College em Dublin; o The Chris-
tian Theological Seminary em 
Indianápolis; a Universidade de 
Tel Aviv, em Israel, entre outros.

Criado e produzido pela Funda-
ção Arnaldo Pomodoro junto com 
o Palazzo Reale, a mostra conta 
com a colaboração da galeria 
“Mondo Mostre”, além de diversos 
patrocinadores, inclusive a cidade 
de Milão. A mostra acontece entre 
30 de novembro e 5 de fevereiro 
de 2017 (ANSA).
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O futuro das empresas 
depende da valorização 

da biodiversidade

Apostar no uso da 

biodiversidade como 

forma de valorização 

dos negócios é uma 

realidade cada vez mais 

próxima das empresas

Principalmente no Bra-
sil, um país repleto 
de riquezas naturais 

e com 60% de seu território 
cobertos por vegetação. No 
entanto, para investir nessa 
tendência, é preciso saber 
aproveitar os recursos da na-
tureza de maneira sustentá-
vel. Em outras palavras, para 
manter a competitividade, é 
preciso estar alinhado à ne-
cessidade do consumidor, a 
cada dia mais atento a trans-
parência, ética e respeito ao 
meio ambiente.

Aliás, essa é uma questão 
que foi abordada recente-
mente pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
ao apresentar o estudo “Re-
trato do uso sustentável de 
recursos da biodiversidade 
pela indústria Brasileira”. A 
análise ouviu 120 executivos 
de pequenas, médias e gran-
des indústrias.

Entre os pontos apresenta-
dos, chama a atenção o fato 
de que 86,7% dos gestores 
brasileiros enxergam que a 
importância atribuída ao uso 
da sustentabilidade aumen-
tou nos últimos cinco anos. 

Para eles, isso ocorre de-
vido à maior conscientização 
das pessoas, ao aumento de 
campanhas ligadas ao tema 
e também ao fato de os 
empresários estarem mais 
atentos ao uso sustentável 
da biodiversidade. A análise 
ainda apontou que, nos úl-
timos dois anos, 52,5% das 
empresas investiram em pro-
dutos que utilizam recursos 
da biodiversidade. Além dis-
so, no mesmo período, 48% 
das companhias de grande 
porte investiram em ações 
ou projetos voluntários de 

conservação ambiental.
Os resultados mostram 

que o país está muito mais 
comprometido com o res-
peito ao meio ambiente do 
que há alguns anos. Muitos já 
enxergam que a biodiversida-
de tem o poder de tornar os 
negócios mais competitivos. 
E a meta é que, com o passar 
dos anos, novas companhias 
se inspirem e invistam em 
modelos de negócios mais 
transparentes, com cadeias 
de produção comprometidas 
com o bem-estar das gera-
ções atuais e futuras.

Afinal, existe um interesse 
crescente da população mun-
dial por produtos eficazes 
e que tenham uma história 
verdadeira de sustentabi-
lidade por trás deles. E é 
nisso que a Beraca aposta 
ao trabalhar com produtos 
de origem não madeireira, 
como frutos e sementes da 
biodiversidade brasileira. O 
modelo de negócio adotado 
pela empresa garante não 
somente a preservação dos 
biomas naturais, mas tam-
bém a criação de uma cadeia 
de valor, capaz de estimular 
a preservação ambiental e 
promover uma melhoria na 
qualidade de vida das famí-
lias extrativistas. 

Esse é apenas um exemplo. 
O importante é mostrar que, 
para uma mudança sustentá-
vel, é preciso investir na cria-
ção de sistemas, processos e 
políticas. Certamente, com 
ações capazes de recuperar 
e tratar o solo e preservar 
as florestas e as plantações, 
será possível resgatar o valor 
das riquezas naturais e am-
pliar ainda mais o poder da 
nossa biodiversidade. Essa 
é uma iniciativa capaz de 
transformar o meio ambiente 
e a nossa economia.

(*) - É presidente da Beraca, líder 
global no fornecimento de ingre-
dientes naturais provenientes da 
biodiversidade brasileira para as 

indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais.

Ulisses Sabará (*)

A - Artes Manuais 
Decorar a casa ou presentear a família e os amigos no Natal não signifi -
ca, necessariamente, passar horas fazendo compras e gastar todo o 13º 
salário. Com as dicas do Clube de Artesanato, maior comunidade online 
de artes manuais do Brasil, é possível criar peças com fi tas e com outros 
matérias simples e baratos e surpreender os presentados. As mesmas 
ideias podem ser aproveitadas para quem quer ganhar um dinheiro 
extra, vendendo suas produções e, quem sabe, iniciar um pequeno ne-
gócio. O Clube foi criado pela Fitas Progresso em 1994 para estimular 
a prática de artesanato com fi tas, fornecendo suporte às artesãs por 
meio de receitas passo a passo, dicas e aulas. Saiba mais em: (www.
clubedeartesanato.com.br).

B - Ciência e Tecnologia
A revista eletrônica Ciência, Tecnologia & Ambiente, organizada por 
integrantes do Campus Araras da UFSCar, recebe trabalhos para publi-
cação em seu quarto volume. Os manuscritos devem ser enviados até 
dia 9 de dezembro pelo endereço (http://bit.ly/2fLt9vU). Os critérios 
para aceitação do trabalho são o enquadramento no escopo, a qualidade 
científi ca e o ajuste às normas defi nidas nas diretrizes para autores. Com 
periodicidade semestral, a revista objetiva divulgar trabalhos inéditos 
desenvolvidos por pesquisadores, professores e alunos de graduação e 
pós-graduação nas áreas de Ciências do Ambiente, Ciências Agrárias e 
Ciência e Tecnologia. Mais informações (www.revistacta.ufscar.br). 

C - Vagas para Talentos  
O iFood – plataforma de pedido de comida online -, tornou-se líder 
de mercado e também referência para profi ssionais de diversas áreas, 
muito além de tecnologia. Com cerca de 400 colaboradores, a empresa 
está em fase de plena expansão e conta com 80 posições disponíveis 
em diversas áreas: TI, marketing, produto, comercial, RH, fi nanceiro, 
operações e administrativo. A empresa mantém presença em mais de 
100 das principais cidades economicamente ativas do Brasil. Contando 
com mais de 10 mil restaurantes ativos, o iFood registra, em média, 2,5 
milhões de pedidos mensais e valor transacionado anual de R$ 1 bilhão 
aos restaurantes. Mais informações em: (www.ifood.com.br).   

D - Encontro com Escritores  
Seis vezes ganhador do Prêmio Jabuti, o escritor e jornalista Laurentino 
Gomes é o próximo convidado da série ‘Encontro com Escritores’, inicia-
tiva da Universidade do Livro, braço educacional da Fundação Editora da 
Unesp. O autor fala sobre sua carreira, processo de escrita e vida pessoal, 
com mediação do jornalista Paulo Werneck. Em seguida, autografa seus 
livros. Será no próximo dia 30, das 19h00 às 21h00, na Praça da Sé, 108, 
7º andar. Laurentino é autor da trilogia de sucesso 1808; 1822; e 1889. 
Além dos títulos sobre a formação histórica do Brasil, ainda foi jornalista 
e editor de veículos como o jornal Estado de S. Paulo e da revista Veja. 
Mais informações: (http://editoraunesp.com.br/).

E - Energias Renováveis
A Votorantim Metais, empresa que atua nos segmentos de mineração 
e metalurgia, acaba de lançar seu programa nacional de apoio a em-
preendedores. A iniciativa, batizada de Mining Lab, seleciona startups 
interessadas em desenvolver soluções tecnológicas aplicáveis nas ope-

rações da empresa. Para se inscrever, os interessados devem preencher 
as informações no site (www.mininglab.com.br). O programa prevê a 
escolha de 20 projetos e conta com o apoio da FIEMG, que atuará na 
captação das startups e no acompanhamento e avaliação das atividades. 
No primeiro ciclo, os temas de desenvolvimento vão se concentrar nas 
áreas de Nanotecnologia e Energias Renováveis.

F - Melhores Vinhos
Está chegando 2ª edição do “Vinho na Vila” que acontece nesta sexta-
feira, (25), até domingo (27). O evento que será realizado, no Museu 
da Imagem e do Som, instituição da Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo, tem como objetivo oferecer ao público a oportunidade de 
conhecer e degustar por um preço de R$ 50 reais (primeiro lote) e R$ 70 
(segundo lote), alguns dos melhores vinhos brancos, rosés e espumantes 
premiados de produção nacional. Para isso, vinícolas brasileiras estarão 
reunidas em um espaço que contará com shows, palestras, alimentação e 
até a famosa pisa das uvas. Horários: sexta: das 15h00 às 21h00. Sábado 
e domingo: das 11h00 às 21h00.  Valores para venda antecipada no site: 
(www.ingressorapido.com.br/compra/?id=54193#!/tickets). 

G - Missão Empresarial 
A partir de hoje (23), até sexta-feira (25), acontece o maior encontro 
de negócios do ano onde mais de 100 empresários italianos dos setores 
do Agronegócio, Ambiente/Energia, Automobilístico, Infraestrutura, 
ICT - TIC e Aeroespacial desembarcam no país, passando por Brasilia, 
São José dos Campos e São Paulo. Na capital, o Vice-Ministro do Desen-
volvimento Econômico da Itália, Ivan Scalfarotto, abre ofi cialmente o 
Forum Brasil Italia, no Hotel Renaissance, às 9h00. A missão é composta 
pelos líderes de algumas das mais importantes empresas italianas. Outras 
informações em: (www.ice-sanpaolo.com.br/brasil-italia).

H - Rum de Alto Padrão
A francesa Rémy Cointreau anuncia a chegada de dois rótulos do Mount 
Gay, o rum mais antigo produzido continuamente no mundo. É um produto 
de mais de 300 anos, elaborado com ingredientes naturais, assistidos por 
renomados master blenders, na Ilha de Barbados. As variantes do Mount 
Gay são destiladas duas vezes em alambiques de cobre tradicionais, uma 
tecnologia inovadora de destilação criada em 1703, que já mostrava o 
diferencial do líquido. O foco está na maturação ao longo do envelhe-
cimento, feita em barris de carvalho-branco carbonizados, utilizados 
na produção de uísque americano. No Brasil, a Rémy Cointreau traz 
inicialmente dois rótulos de Mount Gay: Black Barrel e o XO. 

I - Gestores Municipais
O período de transição entre um prefeito e outro é sempre muito delicado 
para os municípios. Com o objetivo de auxiliar os novos administradores 
que tomam posse em janeiro de 2017, a Editora Positivo organizou um 
guia para os 100 primeiros dias de gestão. A ideia é auxiliar os gestores 
a no ínicio das suas atividades, estruturando de forma ágil e adequada 
cronogramas de trabalho que contemplem seus planos de governo e as 
informações obtidas durante a vigência da comissão de transição de 
mandato, sem perder tempo. Com uma linguagem simples e atraente, 
o material pode ser baixado gratuitamente pelo link (editorapositivo.
com.br/100primeirosdiasdegestao).

J - A Vez da Neurologia
Começa amanhã (24) e vai atédomingo (27), no Hotel Sofi tel Jequitimar, 
em Guarujá, a 11º edição do Congresso Paulista de Neurologia. Todas as 
subáreas da neurologia estarão contempladas com discussões em mesas 
redondas ou conferências. O Congresso contará também com workshops 
que abordarão tópicos práticos, aplicáveis no dia a dia da medicina. Embo-
ra seja predominante a presença de neurologistas, o encontro congregará 
vários especialistas de outras áreas (cardiologistas, geriatras, clínicos, 
radiologistas, fi siatras, entre outros), e profi ssionais da saúde como os 
psicólogos, fonoaudiólogos, fi sioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 
Saiba mais em: (www.apm.org.br/neurologia/default.aspx).

K - Opções Refrescantes 
A vinícola Bueno Wines tem duas sugestões para harmonizar com a 
estação. Produzido com uvas provenientes de Garibaldi, no Vale dos 
Vinhedos, origem dos melhores espumantes brasileiros, o Bueno Cuvée 
Prestige Brut D.O. é elaborado pelo método tradicional francês Champe-
noise com as castas Pinot Noir e Chardonnay. Uma bebida elegante, com 
bom frescor de sua acidez e boa cremosidade. Já o espumante Bueno 
Bellavista Desirée Brut Rosé vem para mostrar que a vida pode ser mais 
leve. Produzido com um corte de uvas Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Pinot Noir, originárias da região da Campanha Gaúcha, o nome foi dado 
em homenagem à Desirée, esposa de Galvão Bueno. Outras informações 
em: (www.buenowines.com.br). 

L - Festival de Coxinhas 
Depois do sucesso da primeira edição realizada em agosto, o salgado 
mais popular do Brasil ganha outro Festival. Durante dois dias os fãs de 
coxinha poderão saborear diversos sabores e apresentações do quitute. 
O evento conta com as coxinhas tradicionais, aquelas elaboradas com 
massa de farinha de trigo e caldo de galinha recheadas com frango 
desfi ado; as preparadas com massa de batata, mandioquinha e batata 
doce; as vegetarianas; as veganas; e as doces  também. Com preços a 
partir de R$5,00, as coxinhas farão a alegria do público que visitar o 
Food Park do Interlar Aricanduva neste fi nal de semana, nos próximos 
dias 26 e 27.

M - Marketing de Franquia 
O instituto Franquias Feitas para Vencer realiza o evento “Social Fran-
chise” no próximo dia 26 (sábado), a partir das 13h00, no Auditório do 
Centro Comercial de Alphaville. Destinado a empreendedores, consul-
tores, gerentes de expansão, diretores executivos e empresas em geral, 
o encontro visa abordar como as franqueadoras podem usar o potencial 
da internet e das redes sociais para vender mais franquias, aumentar o 
valor percebido do negócio, como lidar com a crise e gerenciar da me-
lhor forma as exposições negativas. Veja, de forma prática e aplicável, 
como o setor de marketing de uma franquia pode, com ações práticas e 
simples, ver resultados palpáveis no seu modelo de negócio. Inscrições 
e informações: (www.socialfranchise.com.br). 

N - Encontro de Engenheiros
A Federação Nacional dos Engenheiros reune as entidades represen-
tativas da categoria a partir de amanhã (24) até o dia 26, em encontro 
nacional em Barra Bonita. O evento marca o início de uma mobilização 
nacional da categoria pela adoção de medidas capazes de fazer a economia 
voltar a crescer, gerando mais investimentos produtivos, oportunidades 
de trabalho e renda. O encontro ocorre no âmbito do “Movimento Enge-
nharia Unida” de valorização dos profi ssionais e visa unir as entidades 
para debater a grave crise enfrentada pelo país, caracterizada por dois 
anos de recessão, desemprego elevado e risco de retrocessos em con-
quistas históricas. Mais informações: (www.fne.org.br).

j

A - Artes Manuais 
Decorar a casa ou presentear a família e os amigos no Natal não signifi -

rações da empresa. Para se inscrever, os interessados devem preencher
as informações no site (www.mininglab.com.br). O programa prevê a
escolha de 20 projetos e conta com o apoio da FIEMG que atuará na

Os gastos de brasileiros 
no exterior continuaram a 
crescer em outubro, segundo 
dados do Banco Central (BC), 
divulgados ontem (22). Em 
outubro, as despesas chega-
ram a US$ 1,421 bilhão, com 
crescimento de 41,82% em 
relação a igual mês de 2015 
(US$ 1,002 bilhão). Esse 
foi o terceiro mês seguido 
de crescimento. O chefe do 
Departamento Econômico do 
BC, Tulio Maciel, disse que 
taxa de câmbio e a melhora 
nos indicadores de confi ança 
dos consumidores levaram 
ao aumento dos gastos em 
viagens internacionais.

“A reação da confi ança des-
de junho é signifi cativa. Essa 
melhora da confi ança também 
influencia nas decisões de 
viajar para o exterior”. No 

Diminui a demanda 
das empresas por 
crédito 

Segundo o Indicador Serasa 
Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito houve 
queda de 9,9% na demanda 
empresarial por crédito em 
outubro, comparativamente 
ao mês de setembro. Na com-
paração com outubro do ano 
passado, a queda da procura 
das empresas por crédito foi de 
10,7%. No acumulado do ano 
(janeiro/outubro), a demanda 
das empresas por crédito regis-
tra retração de 1,3% perante o 
acumulado do mesmo período 
do ano passado.

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, o 
aprofundamento da recessão 
econômica, reduzindo a de-
manda por capital de giro, e 
as elevadas taxas de juros, 
tornando o crédito mais caro,  
tem desestimulado a busca das 
empresas por crédito. A queda 
da demanda empresarial por 
crédito foi puxada pelas micro e 
pequenas empresas, com recuo 
de 10,4% frente a setembro. Por 
outro lado, nas médias houve 
queda de 1,0% na procura por 
crédito em outubro, ao passo 
que se manteve estável nas 
grandes empresas durante o 
mês passado.

De acordo com o mag-
nata republicano, que 
venceu as eleições 

norte-americanas no dia 8 de 
novembro, logo que assumir a 
Casa Branca, será ofi cializada 
a intenção dos Estados Unidos 
de abandonar o TPP, que reúne 
12 países e é responsável por 
40% do PIB mundial. O acordo 
de livre-comércio foi alcançado 
em 2015, após sete anos de 
negociações.

Em um vídeo, Trump anun-
ciou que usará decretos no 
primeiro dia de governo para 
tomar medidas em seis áreas 
importantes: comércio inter-
nacional, regulações, segurança 
nacional, imigração, energia e 

Recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
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Donald Trump promete 
tirar EUA do Trans-Pacífi co
O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu retirar o país da Parceria 
Trans-Pacífi co (TPP) em seu primerio dia de governo, em 20 de janeiro

as maiores mudanças devem 
ocorrer na área comercial.

Além do TPP, o magnata 
republicano quer tirar os Es-
tados Unidos do Nafta, bloco 
de livre-comércio da América 
do Norte com o Canadá e o 
México. Na área da imigração, 
Trump começará seu governo 
investigando abusos na con-
cessão de vistos de trabalhos 
a estrangeiros. Já para a 
segurança internacional, o re-
publicano pedirá a elaboração 
de um plano contra ataques 
cibernéticos, o que já era uma 
prioridade para o governo do 
democrata Obama, que em 
fevereiro anunciara medidas 
como esta (ANSA).

ética. Apesar do grande temor 
de medidas drásticas contra 
imigrantes, já que Trump fez 
várias ameaças durante sua 

campanha eleitoral, como a 
construção de um muro na fron-
teira com o México e a depor-
tação de milhares de pessoas, 

Cresceram os gastos de 
brasileiros no exterior
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acumulado do ano até outubro, 
os gastos neste ano são menores 
do que em 2015. De janeiro a ou-
tubro, os gastos dos brasileiros 
somaram US$ 11,901 bilhões, 
contra US$ 15,141 bilhões em 
igual período do ano passado.

As receitas de estrangeiros 
em viagem no Brasil fi caram 
em US$ 434 milhões, no mês 
passado, contra US$ 435 mi-
lhões registrados em outubro de 

2015. Nos dez meses do ano, 
as receitas fi caram em US$ 5,1 
bilhões ante US$ 4,786 bilhões 
em igual período de 2015. Com 
esses resultados das despesas 
de brasileiros no exterior e as 
receitas de estrangeiros no 
Brasil, a conta de viagens in-
ternacionais fi cou negativa em 
US$ 988 milhões em outubro, e 
em US$ 6.801 bilhões nos dez 
meses deste ano (ABr).

De janeiro a outubro, os gastos dos brasileiros

somaram US$ 11,901 bilhões.



Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 23 de novembro de 2016

www.netjen.com.br

O país precisa de 

mudança. Isso é um 

fato inegável. Nossa 

constituição já data de 

quase 30 anos, e com 

certeza há coisas que 

antes eram vistas como 

positivas, que hoje não 

o são, e que carecem de 

revisão

Uma delas é a nossa 
educação. Apesar da 
maneira brusca com 

que foi apresentada a Medida 
Provisória que determina uma 
reforma no Ensino Médio das 
escolas brasileiras, particula-
res e privadas, essa proposta 
não surgiu agora. São cerca 
de 20 anos, desde o fi m do 
governo FHC, em que todos 
os governantes de nosso país 
vêm tentando aplicar essas 
mudanças. Seu intuito é dei-
xar o país mais próximo de 
modelos de sucesso, mundo 
a fora, especializando alunos 
desde cedo.

Como dito, a maneira brusca 
foi o que gerou tamanha como-
ção. A abertura para o diálogo 
e sugestão só veio depois. Esse 
foi o erro do governo. Se a apre-
sentação tivesse sido melhor 
organizada, os próprios alunos, 
que hoje estão em ocupações, 
tivessem tido espaço para aju-
dar e serem ouvidos de forma 
mais efi caz, talvez nada disso 
acontecesse. De um modo 
geral, a mudança é necessária. 
O modo como o ensino médio 
vem sendo tratado nos últimos 
anos não segue as propostas 
apresentadas na nossa Lei de 
Diretrizes e Bases atual. Ela 
defi ne o ensino médio como 
mais uma etapa da educação 
básica, e que por isso deve 
possuir uma característica 
universal. 

Sendo assim, não adianta 
continuar descumprindo a lei, 
se já não se enxerga que são 
assim que as coisas funcionam. 
Há anos que o ensino médio já 
não é tratado dessa forma. A 
lei acaba tendo de se adequar 
à realidade. Hoje os conceitos 
são diferentes, o que se espera 
do estudante é que ele tenha 
mais oportunidade de galgar 
outros aspectos da especiali-
zação. Hoje, quem tem uma 
educação superior tem me-
lhores condições de trabalho 
e salário do que aqueles que 
não têm. Não que não haja 
profi ssões que não precisam de 
faculdade. Elas ainda existem, 
mas dentro das que precisam, 
é interessante para todo mun-
do que haja profi ssionais mais 
bem treinados.

Sendo assim, o Ensino Médio 
se torna mais uma etapa de es-
pecialização, algo que o aluno 
pode dedicar à construção de 
sua carreira desde o início, e 
desde bem antes. Isso ajuda a 
ter uma classe mais especiali-
zada. O próprio ensino médio 
se torna mais uma etapa da 
educação que visa o profi ssio-

nalismo e a vida adulta. Gosta-
ria de citar três alterações que 
tem causado muita polêmica, e 
apresentar minha visão sobre 
como elas podem ser positivas, 
e não negativas, como se vem 
observando.

A primeira delas é a orga-
nização das aulas em tempo 
integral, de sete horas diárias. 
No estado atual, essa mudança 
levanta questões sobre infraes-
trutura física e pedagógica. É 
óbvio que mudanças terão de 
ser aplicadas. No que tange ao 
pedagógico se fará necessária 
uma adequação de currículo, 
algo que é mais simples e de-
manda muito menos esforço 
do que alterações físicas da 
estrutura da escola. Entre-
tanto, essas também serão 
necessárias e isso dispenderá 
algum investimento.

Para as escolas particula-
res, sem dúvida, será mais 
simples, mas para as públicas 
há aqui uma oportunidade 
e uma necessidade que será 
atendida pelo governo, afi nal 
a proposta de mudança partiu 
dele. Lembrando que essa é 
uma atribuição do governo 
estadual, já que quase todas 
as escolas públicas de Ensino 
Médio, tirando uma ou outra, 
são de gerência estadual. As es-
colas podem ganhar muito com 
isso, pois o governo, ao aplicar 
a MP, está se comprometendo 
a apresentar condições para 
que ela seja vigente.

A outra questão é a da re-
tirada da obrigatoriedade do 
ensino de fi losofi a, sociologia, 
arte e educação física. Bem, 
nesse caso elas se tornaram 
apenas optativas, não obriga-
tórias. Há uma opção, uma fl e-
xibilidade, o que não as exclui 
em suma. Ainda haverá aulas 
dessas matérias nas escolas 
que acharem isso pertinente. 
Outro ponto importante é a da 
possibilidade de se guiar para 
uma área de ensino com que 
mais o aluno se identifi que. 
Na verdade, isso já ocorre em 
muitas escolas técnicas há 
muitos anos. O aluno poderá 
guiar-se para um currículo que 
será mais útil e intensivo a ele, 
sem que as aulas básicas do 
período matutino deixem de 
ser aplicadas.

Pode haver problemas em 
diversos pontos dessa MP, e é 
por isso que o próprio governo, 
admitindo a maneira como a 
apresentou, propôs um diálo-
go e abriu meios de recepção 
de sugestões. O caso é que o 
ensino precisa de mudança e o 
país também. Não adianta fi car 
parado. O ideal é que se utilize 
todos os canais democráticos 
para que isso seja feito de me-
lhor acordo com a sociedade, 
mas que seja feito. Há pontos a 
serem melhorados e há falhas, 
mas há também oportunidade. 
É preciso diálogo para que se 
apare as arestas.

(*) - É CEO da ‘Seu Professor
Empreendedor & Negócios’

(www.seuprofessor.com.br).

Ricardo Althoff (*)

Por que reformar
o Ensino Médio?

Apesar do crescimento da 
renda entre as pessoas 
mais vulneráveis e extre-

mamente pobres, o Brasil não 
conseguiu, em 14 anos, diminuir 
o fosso entre ricos e pobres. A 
conclusão é do Radar IDHM, ín-
dice que compara as tendências 
de crescimento dos indicadores 
sociais na década de 2000 a 2010 
e no período de 2011 a 2014. 

O estudo, lançado ontem (22) 
pelo Pnud, em parceria com o 
Ipea e a Fundação João Pinheiro, 
aponta que o Índice de Gini, que 
mede o nível de desigualdade, 
teve uma redução 0,6% de 2000 
a 2010, mesma proporção iden-
tifi cada para o período de  2011 
a 2014. O valor foi considerado 
inexpressivo pelos especialis-
tas. Por outro lado, a pesquisa 
mostra que entre 2011 e 2014 a 
proporção de pessoas com renda 
domiciliar per capita inferior a 
255 reais diminui 9,3% por ano, 
enquanto que de 2000 a 2010 o 
decréscimo anual foi de 3,9%. 

A redução foi ainda maior no 
grupo de pessoas com renda 
inferior a R$ 70, faixa que apre-
sentou decréscimo anual de 14 
% entre 2011 e 2014, contra o 
índice de 6,5% anual entre os 
anos de 2000 e 2010. Segundo 

O Brasil não conseguiu, em 14 anos, diminuir o fosso entre ricos e pobres.

Aviso sobre 
substâncias 
consideradas 
doping

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Veneziano 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), que 
obriga os laboratórios farma-
cêuticos a informar no rótulo 
dos produtos sobre a presença 
de substâncias proibidas no Có-
digo Mundial Antidoping. Como 
a proposta foi aprovada de 
forma conclusiva, deve seguir 
para a análise do Senado. De 
acordo com o autor, o objetivo é 
evitar casos de doping acidental 
por falta de informação sobre 
a composição do remédio ou 
suplemento.

A Comissão de Seguridade 
Social e Família já havia apro-
vado um substitutivo, para 
atribuir ao Executivo a com-
petência por regular a medida 
em até 180 dias da publicação 
da lei. Porém, o relator da 
proposta, deputado André 
Amaral (PMDB-PB), retirou 
essa medida, uma vez que 
estipular prazo ao Executivo é 
inconstitucional. “O artigo pro-
posto afronta, como já decidido 
reiteradas vezes pelo STF, o art. 
2º do texto constitucional, que 
consagra o princípio da separa-
ção e independência entre os 
Poderes”, disse Amaral (Ag.
Câmara).

Começou a funcionar ontem 
(22) na Câmara um grupo de 
trabalho sobre o projeto que 
assegura aos taxistas a exclu-
sividade no transporte indivi-
dual de passageiros em todo o 
País. Hoje (23), o projeto será 
debatido em comissão geral 
no Plenário. Um dos autores 
da proposta e coordenador do 
grupo de trabalho, o deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP) disse 
que a ideia é proteger a cate-
goria dos taxistas. 

Segundo ele, o texto não pro-
íbe plataformas digitais como o 
Uber, mas determina que esse 
serviço seja regulamentado e 
fi scalizado pelas prefeituras. 
“Só estamos pedindo que essas 
plataformas trabalhem exclusi-
vamente com taxistas, inclusive 
para dar mais segurança à po-
pulação”. O projeto prevê que 
qualquer serviço de transporte 
de passageiros seja oferecido 
somente por meio de veículos 
que tenham a caixa luminosa 

externa com a palavra “táxi” e 
possuam taxímetro.

Durante a reunião, diversos 
deputados defenderam a cate-
goria dos taxistas, mas também 
sugeriram a melhoria dos ser-
viços oferecidos por taxistas. 
Um deles foi o deputado João 
Arruda (PMDB-PR), para quem 
o Uber “já é uma realidade no 
País” e precisa ser regulamen-
tado. “O Uber não é táxi e não 
deve ser tratado como táxi. O 
motorista do Uber, na minha 
visão, é um motorista de carro 
executivo”, disse Arruda.

Segundo Zarattini, o prazo 
de funcionamento do grupo de 
trabalho é até 6 de dezembro, 
quando está prevista a votação, 
no Plenário da Câmara, de 
requerimento de urgência. Se 
aprovada, um acordo no colégio 
de líderes prevê a votação do tex-
to no Plenário já no dia 7. A ideia 
de Zarattini é construir, no grupo, 
uma versão mais consensual da 
proposta (Ag.Câmara).

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, fez um apelo on-
tem (22) aos parlamentares 
da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Na-
cional da Câmara para que o 
Legislativo garanta o volume 
de recursos necessários para a 
continuidade de projetos con-
siderados “a espinha dorsal” 
da pasta. O pedido foi feito 
durante audiência pública na 
comissão, na qual o ministro 
foi convidadoa apresentar a 
agenda e as perspectivas de 
atuação da pasta. 

Segundo Jungmann, não 
se pode negar investimentos 
estratégicos em defesa e segu-
rança a um país que tem como 
objetivo ter “uma projeção glo-
bal e de liderança”. O minisg-
tro informou que o valor total 
dos investimentos prioritários 
é de R$ 122 bilhões, dos quais 
ainda faltam R$ 95 bilhões. 
No rol das ações estratégicas 
estão estaleiros e base naval 
para a frota submarina nacio-
nal, a construção de quatro 
submarinos convencionais e 
o programa de modernização 
de blindados usados para 
transporte das tropas e para 
ataque e defesa.

Entre os projetos prioritá-
rios também está o do sub-
marino de propulsão nuclear, 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann.

O relator do Orçamento 
Geral da União de 2017 na 
Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fis-
calização (CMO), senador 
Eduardo Braga (PMDB-AM), 
apresentou ontem (22) à im-
prensa o relatório preliminar 
que prevê R$ 9,9 bilhões a mais 
em recursos para a saúde e R$ 
1,2 bilhão para a educação, to-
talizando R$ 11,1 bilhões. No 
caso da saúde, o parlamentar 
explicou que houve alocação 
maior de verbas para cumprir 
a destinação de 15% da receita 
corrente líquida, conforme 
determinado na proposta do 
Teto de Gastos.

As novas despesas com 
saúde e educação serão com-
pensadas pelo aumento de R$ 
9 bilhões no teto das receitas 
de 2017, informado pelo 
Ministério do Planejamento, 
e pelo corte de R$ 6 bilhões 
em subvenções econômicas. 

O relatório preliminar poderá 
ser alterado por sugestões 
dos integrantes da Comissão 
de Orçamento. O prazo para 
apresentação de emendas 
está aberto, com expectativa 
de votação para a próxima 
quinta-feira (24).

Uma vez aprovado o parecer 
preliminar, começa a fase dos 
relatórios setoriais. Votados 
os setoriais, é elaborado o 
documento fi nal que, aprova-
do pela comissão, segue para 
deliberação do plenário do 
Congresso Nacional.

Eduardo Braga disse, ainda, 
que espera votar o relatório 
preliminar na comissão amanhã 
(24).  “Estamos esperando que 
a comissão encerre o processo 
de emendas para apresentar o 
relatório fi nal e levá-lo a vota-
ção. Se tudo transcorrer como 
estabelecido, devemos votar 
na quinta-feira o relatório”, 
fi nalizou (ABr).
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Aumento da renda dos mais 
pobres não garantiu redução 

da desigualdade social
A taxa de redução da desigualdade social no Brasil permaneceu estável entre os anos 2000 e 2014

o coordenador de Estudos 
Territoriais Urbanos do Ipea, 
Marco Aurélio da Costa, o Brasil 
chegou a um índice de pobreza 
extrema residual, equivalente 
ao índice identifi cado em países 
desenvolvidos.

As políticas de transferência 
de renda e de valorização do 
salário mínimo, no entanto, não 
foram sufi cientes para mudar 
de forma signifi cativa a distân-
cia dos mais pobres para os mais 
ricos. As projeções mostram 

que a desigualdade no Brasil é 
tão intensa que, mesmo quando 
a renda do pobre cresce o dobro 
em relação ao crescimento dos 
rendimentos dos mais ricos, o 
impacto na desigualdade ainda 
não é imediato. A desigualda-
de leva em consideração não 
somente a diferença de renda, 
mas também disparidades ter-
ritoriais, de gênero e raça. 

“Para diminuir desigualdade, 
é outro conjunto de políticas. 
Você tem que baixar grandes 

fortunas, taxar heranças, quer 
dizer, são outras políticas que 
poderiam ser implementadas 
e discutidas pela sociedade”, 
diz Andréa. Os especialistas 
do Ipea e do Pnud entendem 
que a desigualdade não deve 
aumentar com a atual crise 
econômica, mas alertam que as 
políticas que têm sido debatidas 
para conter os gastos públicos 
precisam ser pautadas junto 
com a preocupação em torno 
da desigualdade (ABr).

Ministro da Defesa pede a deputados 
manutenção de recursos do setor

que deve ser entregue em 2027, 
totalizando um investimento 
de R$ 8,9 bilhões, dos quais já 
foram gastos até agora R$ 1,8 
bilhão. “É uma necessidade da 
Defesa. Não é um capricho”, 
afi rmou. Ao elencar as prin-
cipais difi culdades da área, o 
ministro citou a dependência 
tecnológica no campo militar e 
a vulnerabilidade dos sistemas 
de informação. Ele também 
destacou o crime organizado 
transnacional e a deterioração 
da segurança pública em al-
guns estados. E alertou sobre 
a situação atual do Sistema 
Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron).

Segundo o ministro, existem 
hoje 24 postos de fronteira 
operados pelo Exército, além 
de outros coordenados pela 
Marinha e Aeronáutica. Jung-
mann disse que muitos proble-
mas encontrados em capitais 
brasileiras ocorrem em função 
da falta de um maior controle 
nessas áreas. “Na fronteira com 
Bolívia e Paraguai, temos grande 
frequência de crimes fronteiri-
ços. Só em outubro último, por 
exemplo, no Rio de Janeiro, 
foram apreendidos mais de 40 
fuzis. Se o crime é transfrontei-
riço, não adianta ter controle 
apenas do território nacional”, 
afi rmou Jungmann (ABr).

Grupo de trabalho 
estuda projeto que dá 

exclusividade a taxistas

Relatório do Orçamento 
prevê mais R$ 11 bi

para saúde e educaçãoO senador Jorge Viana 
(PT-AC) apresentou ontem, 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), relató-
rio com voto favorável ao 
retorno do IR sobre lucros 
ou dividendos pagos pelas 
empresas a pessoas físicas. 
Essa taxação foi abolida em 
1995 pela Lei 9.249, que trata 
do IR das pessoas jurídicas e 
da contribuição social sobre 
o lucro líquido. A proposta 
voltará à pauta da CAE no 
próximo dia 29.

Conforme o substitutivo de 
Viana, os lucros ou dividen-
dos pagos pelas empresas a 
seus sócios estarão sujeito à 
alíquota de 15% do IR, retido 
na fonte. Esse imposto será 
considerado como antecipa-
ção, e o valor recebido pela 
pessoa física integrará a base 
de cálculo do IR na declaração 
de ajuste anual. O substituti-
vo mantém como isentos do IR 
os valores pagos, como lucros 
ou dividendos aos sócios de 
microempresas.

Relator dá voto favorável à taxação 
dos lucros das pessoas físicas

Jorge Viana considerou o 
fi m da isenção sobre lucros e 
dividendos “o primeiro passo” 
para uma reforma tributária. 
No ano-calendário de 2013, 
conforme o relator, mais de 
R$ 231 bilhões foram pagos a 
título de lucros e dividendos. 
Especialistas citados pelo se-
nador calcularam, com a medi-
da, uma receita adicional para 
o governo entre R$ 59 bilhões 
e R$ 63,6 bilhões. O benefício, 
acrescentou, serviu apenas 
para distorcer a tributação da 
renda, em detrimento do prin-
cípio da igualdade, já que os 
rendimentos dos assalariados 
são tributados com alíquotas 
que chegam a 27,5%. 

O relator disse que, além do 
Brasil, apenas a Estônia tem 
regime de isenção total de 
lucros e dividendos. Todos os 
demais países da OCDE pra-
ticam a dupla tributação de 
lucros e dividendos, ou seja, 
o IR incide tanto na pessoa 
jurídica quanto na pessoa 
física (Ag.Senado).
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Vivemos numa democracia 

(até prova em contrário, 

diria um prudente jurista)

Isso pressupõe ter a vida re-
gulada por normas que re-
gem o chamado ESTADO DE 

DIREITO (que por vezes, em 
arroubo pleonástico, há quem 
diga ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO, esquecendo-se de 
que não poder existir verdadeiro 

estado democrático que não seja 
de direito! Se bem que a própria 
Constituição da República Fede-
rativa do Brasil abre-se com estas 
palavras: “Art. 1º A República 

Federativa do Brasil, forma-

da pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático 

de Direito...”. Para justifi car a 
aparente redundância, juristas 
afirmam haver determinados 
estados constituídos como “de di-
reito”, mas sem que neles impere 
a democracia, argumento que não 
deixa de ser válido...).

Pois bem, no ESTADO DE 
DIREITO chamado BRASIL, sob 
a égide dos Três Poderes, “inde-
pendentes e harmônicos entre 
si” a já citada Constituição, ou 
Carta Magna ou Lei Maior, esta-
belece no inciso II do Artigo 5º, 
que “Ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em vir-

tude de lei”.  Isso signifi ca que 
se não houver uma lei obrigando o 
cidadão brasileiro a fazer alguma 
coisa ou proibindo-o disso, ele 
tem a mais ampla, geral e irres-
trita liberdade de agir como bem 
entenda.

A coisa não para aí: a esse 
dispositivo constitucional soma-
se o denominado “princípio da 
anterioridade legal” – inserto no 
artigo 1° do Decreto-Lei 2848, de 
7 de janeiro de 1940 – que diz, com 
todas as letras: “Não há crime 

sem lei anterior que o defi na. 

Não há pena sem prévia comi-

nação lega” (Nullum crimen 

nulla poena sine lege.) Ou 
seja, se alguém cometer a maior 
barbaridade imaginável – mas 
barbaridade “nova”, ainda não ca-
pitulada como crime – estará fora 
do alcance punitivo da lei, pois a 
ação que praticou não tem norma 
que atenda à exigência legal da 
tipifi cação do ato delitivo.

Para se dar uma “chave-de-
ouro” ao assunto, basta acres-
centar um brocardo muito em 
voga, baseado no mesmo princípio 
da legalidade, assim expresso: 
“Tudo o que não é proibido é 

permitido”.

Essas rápidas considerações 
mostram a realidade do confl ito 
que se estabelece no século 
XXI entre leis antigas, anacrô-
nicas, superadas, empoeiradas, 
ultrapassadas e delitos atuais, 
“novinhos em folha” surgidos 
em decorrência do avanço ver-
tiginoso da tecnologia. E ao 
falar em tecnologia em nossos 
dias, estamos falando do mun-
do “internético”, sua mais alta 
expressão.

Um Código Comercial de 1850 – 
embora modifi cado parcialmente 
pela Lei 10.406/2002, Código 
Civil; um Código Penal de 1940; 
um Código Civil de 1916 – ainda 
que com atualizações (o “novo” 
Código Civil, de janeiro de 2002, 
por exemplo, não contempla de-
litos de bandidagem eletrônica) 
– estão anos-luz atrás das mais 
corriqueiras “trambicagens” de 
internautas desonestos, piratas 
que navegam nos mais de sete ma-
res dos sites, blogs, redes sociais, 
emails, bits,  bites  e que tais da 
tecnologia avançada.

As indagações que fi cam são: o 
que fazer para impedir esses abu-
sos? Como coibir e punir delitos 
novos que geram prejuízos cada 
vez mais frequentes à sociedade? 
Como munir o Judiciário de ins-
trumentos legais mais ágeis que 
lhe permitam – sem desrespeito 
ao “Estado de Direito” – punir 
os malfeitores e defender a so-
ciedade?

De acordo com a fi losofi a do 
velho Dadá Maravilha: “toda 
problemática tem de ter uma 
solucionática”! Por outro lado, 
o bom senso revela que não 
se pode pretender dar solução 
simples a problemas complexos. 
O avanço no mundo tecnológico, 
que permite a prática de crimes 
novos que afetam principalmen-
te a área econômico-fi nanceira, 
está a exigir medidas especiais 
que deem ao mundo jurídico 
competência para atuar de 
pronto no fulcro dessas irre-
gularidades, à semelhança dos 
procedimentos médicos emer-
genciais utilizados em casos de 
extrema gravidade.

Se fi carmos na mera dependên-
cia das modifi cações convencio-
nais da lei, estaremos tentando 
fazer com que as rodas de trás de 
um veículo ultrapassem as rodas 
da frente! E isso é impossível...

(*) - Conselheiro da OAB-SP 
(1994-2015), é escritor e jornalista. 

Presidente da API (2006-09). É 
membro da Academia Cristã de 
Letras, do Instituto Histórico e 
Geográfi co de São Paulo e do 

IVEPESP. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.
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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.

TPI – Log S.A.
CNPJ/MF nº 10.228.616/0001-78 – NIRE 35.300.359.739

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2016
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h00, do dia 13/10/2016, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 
nº 205, conjunto 142/143, sala “2”, Vila Olímpia, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista 
a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidiu a Reunião o Carlo Alberto Bottarelli, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (a) a aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia celebrado entre a Companhia e a Vênus 
Participações e Investimentos S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Olimpíadas, nº 205, conjuntos 142 e 143, sala 
L, Vila Olímpia, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 21.042.886/0001-06 (“Protocolo de Cisão Parcial” e “Nova Holding”, 
respectivamente); (b) a aprovação da cisão parcial da Companhia com versão do acervo cindido à Nova Holding, nos termos 
do Protocolo de Cisão Parcial (“Cisão Parcial”); (c) a ratificação da contratação da Empresa Avaliadora (conforme abaixo 
definida), como responsável pela avaliação do acervo líquido da Companhia a ser cindido e vertido para a Nova Holding 
em decorrência da Cisão Parcial; (d) a aprovação do laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora referente ao 
acervo líquido da Companhia a ser cindido e vertido para a Nova Holding; (e) a redução do capital social da Companhia em 
razão da Cisão Parcial; (f) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia em razão da redução do capital social 
da Companhia nos termos do item “(e)” acima; e (g) a autorização aos Diretores da Companhia para praticar todos os atos 
necessários à implementação das deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das 
matérias constantes da Ordem do Dia, a totalidade dos acionistas titulares do direito a voto, por unanimidade dos votos 
e sem quaisquer restrições, primeiramente aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do § 1º do 
Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações e em seguida deliberaram: 5.1. Aprovar o Protocolo de Cisão Parcial, que passa 
a fazer parte integrante desta ata como Anexo I, o qual estabelece os termos, condições e a justificação da Cisão Parcial, 
com a consequente versão do Acervo Cindido da Companhia (conforme abaixo definido) para a Nova Holding. 5.2. Aprovar 
a Cisão Parcial da Companhia nos termos previstos no Protocolo de Cisão Parcial, de forma a transferir à Nova Holding 
o acervo cindido descrito no Protocolo de Cisão Parcial (“Acervo Cindido”), tal como registrado e refletido contabilmente 
em balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/08/2016 (“Data Base”), com observância dos princípios de 
contabilidade aceitos no Brasil e das disposições contidas na legislação societária. 5.3. Ratificar a contratação da Taticca 
Auditores Independentes S.S., com sede na Avenida Nove de Julho, nº 5966, Sala 21, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF 
nº 20.840.718/0001-01 e registrada no CRC-SP sob o nº 1SC020036/O-T-SP (“Empresa Avaliadora”), a qual, previamente 
consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação do Acervo Cindido, com base no valor patrimonial contábil, 
conforme balanço patrimonial da Companhia levantado na Data Base. 5.4. Aprovar o laudo de avaliação do Acervo Cindido 
elaborado pela Empresa Avaliadora para fins da Cisão Parcial, o qual consta anexo ao Protocolo de Cisão Parcial (“Laudo 
de Avaliação”). 5.4.1. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor patrimonial contábil do Acervo Cindido da Companhia 
a ser vertido para a Nova Holding corresponde, na Data Base, a R$113.549.402,49. 5.4.2. As variações patrimoniais do 
Acervo Cindido, ocorridas entre a Data Base e a data da efetiva Cisão Parcial serão absorvidas pela Nova Holding, efetuando-
-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais. 5.5. Aprovar, em razão da Cisão Parcial e da 
transferência do Acervo Cindido para a Nova Holding, em conformidade com o Protocolo de Cisão Parcial, a redução do 
capital social da Companhia, que passa dos atuais R$43.475.346,63 para R$18.215.856,63, uma redução, portanto, de 
R$25.259.490,00, com o cancelamento de 25.259.490 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de 
emissão da Companhia e de titularidade da acionista TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.  5.5.1. Nos termos 
do parágrafo único do artigo 233 da Lei das Sociedades por Ações, a Nova Holding assumirá a inteira responsabilidade 
ativa e passiva relativa à parcela do patrimônio da Companhia que lhe será transferida nos termos do Protocolo de Cisão 
Parcial, em virtude da versão do Acervo Cindido, sem solidariedade com a Companhia. 5.6. Tendo em vista as deliberações 
tomadas acima relacionadas à redução de capital social da Companhia, alterar a redação do artigo 5º do estatuto social 
da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “5º O capital social subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, no valor de R$18.215.856,63 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 
5.7. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora 
aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada 
a Assembleia, da qual se lavrou à presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por Mesa: Carlo Alberto Bottarelli, 
Presidente; e Carlo La Selva, Acionistas Presentes: TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.representada por Sandro 
Antonio de Lima; e Carlo Alberto Bottarelli. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 13/10/2016. 
Assinaturas: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Carlo La Selva – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 490.261/16-4 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Vênus Participações e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.042.886/0001-06 – NIRE 35.300.470.257

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2016
1. Data, Horário e Local: Realizada às 10h00, do dia 14/10/2016, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 
nº 205, Conjuntos 142/143, Sala “L”, Vila Olímpia, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidiu a reunião o Sr. Carlo 
Alberto Bottarelli, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a aprovação do Protocolo 
e Justificação de Cisão Parcial, celebrado entre a Companhia e a TPI – LOG S.A., sociedade por ações, com sede na Rua 
Olimpíadas, nº 205, conjuntos 142/143, sala “2”, Vila Olímpia, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.228.616/0001-78 
(“Protocolo de Cisão Parcial” e “TPI-LOG”, respectivamente); (b) a aprovação da incorporação, pela Companhia, do acervo 
cindido decorrente da cisão parcial da TPI-LOG, nos termos do Protocolo de Cisão Parcial (“Cisão Parcial”); (c) a ratificação 
da contratação da Empresa Avaliadora (conforme abaixo definido) como responsável pela avaliação do acervo líquido 
cindido da TPI-LOG a ser vertido para a Companhia em decorrência da Cisão Parcial; (d) a aprovação do laudo de avaliação 
elaborado pela Empresa Avaliadora referente ao acervo líquido cindido da TPI-LOG a ser incorporado pela Companhia; (e) 
o aumento do capital social da Companhia em decorrência da absorção do acervo líquido objeto da Cisão Parcial, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (f) autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos 
os atos necessários para a efetivação da incorporação, pela Companhia, do acervo cindido decorrente da cisão parcial da 
TPI-LOG e das demais deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, 
os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar 
o Protocolo de Cisão Parcial que dispõe sobre os termos, condições e justificação da cisão parcial da TPI-LOG com versão 
do acervo cindido para a Companhia, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo I. 5.2. Aprovar 
incorporação, pela Companhia, do acervo cindido decorrente da Cisão Parcial, conforme descrito no Protocolo de Cisão 
Parcial (“Acervo Cindido”), tal como registrado e refletido contabilmente em balanço patrimonial da TPI-LOG levantado em 
31/08/2016 (“Data Base”), com observância dos princípios de contabilidade aceitos no Brasil e das disposições contidas 
na legislação societária. 5.3. Ratificar a contratação da Taticca Auditores Independentes S.S., com sede na Avenida Nove 
de Julho, nº 5966, Sala 21, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 20.840.718/0001-01 e registrada no CRC-SP sob o nº 
1SC020036/O-8-T-SP (“Empresa Avaliadora”), que, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou sua avaliação 
do Acervo Cindido, com base no valor patrimonial contábil, conforme balanço patrimonial da TPI-LOG levantado na Data Base. 
5.4. Aprovar o laudo de avaliação do Acervo Cindido a ser vertido para a Companhia, elaborado pela Empresa Avaliadora, o 
qual consta anexo ao Protocolo de Cisão Parcial (“Laudo de Avaliação”). 5.4.1. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor 
patrimonial contábil do Acervo Cindido a ser vertido para a Companhia corresponde, na Data Base, a R$113.549.402,49. 
5.4.2. As variações patrimoniais do Acervo Cindido ocorridas entre a Data Base e a data da efetiva Cisão Parcial serão 
absorvidas pela Companhia, efetuando-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais. 5.4.3. 
A Companhia sucederá a TPI-LOG em todos os seus direitos e obrigações relacionados ao Acervo Cindido e assumirá a 
inteira responsabilidade ativa e passiva relativa à parcela do patrimônio da TPI-LOG que lhe será vertida em razão da Cisão 
Parcial, nos termos do artigo 229 da Lei das S.A., sem solidariedade com a TPI-LOG. 5.5. Aprovar, em razão da Cisão Parcial 
da TPI-LOG e da transferência do Acervo Cindido para a Companhia, em conformidade com o Protocolo de Cisão Parcial, 
o aumento do capital social da Companhia em R$25.259.490,00, passando de R$38.935,00 para R$25.298.425,00, com 
a emissão de 25.259.490 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, atribuídas e entregues à 
acionista TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. 5.6. Tendo em vista as deliberações tomadas acima relacionadas, 
alterar a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º – O capital social é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor de 
R$25.298.425, representado por 25.298.425 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.7. Autorizar os Diretores 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, 
nos termos do § 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme foi assinada pelos presentes. São Paulo, 
14/10/2016. Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente e Carlo La Selva – Secretário. Acionistas Presentes: TPI – Triunfo 
Participações e Investimentos S.A. e Carlo Alberto Bottarelli. Certidão da ata arquivada na sede social da Companhia. 
São Paulo, 14/10/2016. Assinaturas: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Carlo La Selva – Secretário. JUCESP – Registrado 
sob o nº 490.262/16-8 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

VESSEL-LOG Serviços de Engenharia S.A.
CNPJ nº 11.055.041/0001-00 – NIRE nº 35.300.369.858

Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2016
Data, Hora e Local: Realizada aos 13/04/2016, na sede social localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 1402, Sala 
“C”, Vila Olímpia, São Paulo-SP. Convocação e Presenças: Todos os conselheiros foram devidamente convocados na 
forma do Estatuto Social da Companhia e esteve presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
companhia. Mesa: O Sr. Carlo Alberto Bottarelli, presidiu esta Reunião e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos. Ordem 
do dia: (i) Alterar, nos termos do Estatuto Social da Companhia, o endereço da filial localizada na cidade de Uberaba-MG. 
Deliberações: Colocado o tema em discussão, após os pertinentes debates e análise os conselheiros decidiram por 
unanimidade: (i) Aprovar a alteração do endereço da filial da VESSEL-LOG Serviços de Engenharia S.A., inscrita no CNPJ 
nº 11.055.041/0010-92, com antiga sede na, Rua A, nº 360, Chacara Mariitas, Uberaba-MG, NIRE nº 3190248819-3, cuja 
abertura ocorreu na Reunião do Conselho de Administração datada de 29/03/2016, para a Rua José Jorge Pena, nº 109, 
Jardim Induberaba, Uberaba-MG. Encerramento: Concluídas as análises das matérias constante da pauta e nada mais 
havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral 
cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro 
Próprio por todos os conselheiros, a saber: (i) Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; (ii) João Villar Garcia; e (iii) 
Carlo Alberto Bottarelli. Mesa: Presidente – Carlo Alberto Bottarelli; Secretário – Carlo La Selva. Certifico e dou fé que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivado na sede Companhia. São Paulo, 
13/04/2016. Assinatura: Carlo La Selva Secretário – OAB/SP 339.353. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 490.485/16-9 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa pode descontar na folha de pagamento, multa de trânsito, 
conta de telefone? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ESTABILIDADE DA EMPREGADA DOMÉSTICA APÓS RETOR-
NAR DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA?

Informamos que não há estabilidade ao empregado doméstico que 
retorna de auxílio-doença.

COMO COMPROVAR DIFICULDADE FINANCEIRA
Com relação ao PPE-Programa de Proteção ao Emprego, quais são os 
requisitos para adesão? Como a empresa faz para comprovar a dificul-
dade financeira? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VOLTAR A SER ESTAGIÁRIO
Empresa efetivou funcionário que era estagiário e agora o funcionário 
pediu para voltar a ser estagiário, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVE SER 
CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO OU PELO SALÁRIO 
BASE DO FUNCIONÁRIO? 

Informamos que o pagamento do adicional de insalubridade é calcu-
lado sobre o salário mínimo federal, salvo determinação mais benéfica 
prevista em acordo coletivo de trabalho.

SAIR DE FÉRIAS NO PAPEL
Quanto o funcionário sair de férias no papel e logo depois for demitido, 
sem ter gozado esse período, deverá ser ressarcido em rescisão, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROMOVER DE VENDEDORA PARA GERENTE
MEI possui funcionária que trabalha como vendedora na loja e 
ganha o piso de categoria, entretanto pretende promover para a 
função de gerente, com gratificação e quebra de caixa, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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GAROTO COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação nº 6008665, válida até 21/11/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rodovia Bunjiro Nakao,
nº 0. Km 83,5. Ressaca. Ibiúna/SP.
PORTAL SANTO ANTÔNIO AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes, sito à Avenida João Carlos da Silva Borges, nº 1.073. Vila Cruzeiro. São
Paulo/SP.
PORCOBELO ALIMENTOS ME. torna público que solicitou junto à CETESB a Licença
Prévia e de Instalação para Produção de Linguiças, Salsichas e outros Produtos Em-
butidos, de Salamaria e de Salsicharia (quando não integrada ao abate), sito à Rua An-
drelino Soares de Andrade, nº 58. Cidade Nitro Operaria. São Paulo/SP.
RARYPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI. torna público que solicitou junto à
CETESB a Licença Prévia de Instalação e de Operação para Fabricação de Tampas e
Capsulas e outros Dispositivos Plásticos, para fechar recipientes, sito à Avenida Dona
Ruyce Ferraz Alvim, nº 2.968. Casa Grande. Diadema/SP.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre os DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR sobre o bem imóvel e para intimação do requeridos ELCIO PEDRASSOLI (CPF 
566.953.578-20), seu cônjuge, DIRCE DE OLIVEIRA PEDRASSOLI (CPF 187.826.178-99); 
o promitente vendedor SERGIO STEPHANO CHOFI ENGENHARIA E COMÉRCIO (CNPJ 
60.360.442/0001-33), na pessoa de seu representante legal, ROBERTA DIB CHOHFFI e demais 
interessados, expedido na Ação de Procedimento Sumario (despesas condominiais), nº 0016205-
86.2000.8.26.0008 - Ordem nº 2503/2000, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - 
Comarca de São Paulo/SP requerida por CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE SÃO JORGE. Nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições 
que segue:  1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
sobre o Apartamento nº 133, localizado no 13ª andar do Edifício Corgie Assad Abdalla, Bloco “A” 
do Conjunto Residencial Parque São Jorge, situado à Rua José Tavares Siqueira, nº 97, no 27º 
Subdistrito - Tatuapé/SP, contendo uma área útil de 66,10m2, área comum de 16,7728m2, área social 
e recreativa de 3,235m2., área total de 86,1080m2., com fração ideal no terreno de 0,681162% e 
quota de despesa de 0,681162%. Contribuinte nº 062.124.0102–0. Objeto da matricula nº 267.015 
- 9º CRI da Capital /SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme AV.1 (11/08/2015) e AV.2 
(24/08/2015) - Penhora Exequenda dos Direitos  OBS.: Conforme pesquisa realizada no site da 
P. M. S. P (08/11/2016), sobre o imóvel em epígrafe recaem Débitos de DÍVIDA ATIVA (Exercícios 
1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007) - Totalizando: R$ 8.426,78, cujo valor deverá 
ser atualizado na data da efetiva praça. 2.  AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 300.000,00 - (JANEIRO/2016 - 
CONF. FLS 543 - LAUDO). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça 
começa em 27/01/2017, às 13hs30min, e termina em 01/02/2017, às 13hs30min e; 2ª Praça 
começa em 01/02/2017, às 13hs31min, e termina em 22/02/2017, às 13hs30min. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-
0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, ELCIO PEDRASSOLI, seu 
cônjuge, DIRCE DE OLIVEIRA PEDRASSOLI; o promitente vendedor SERGIO STEPHANO CHOFI 
ENGENHARIA E COMÉRCIO, na pessoa de seu representante legal, ROBERTA DIB CHOHFFI e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a 
intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 08 de novembro de 2016. 23/11  

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos 
executados CARLOS JOSÉ GAIARDO (RG. 18.373.960-7 SSP/SP e CPF/MF. 129.571.018-82), 
seu cônjuge se casado for; JOÃO DORIAN GONÇALVES (RG. 3.151.925-0 SSP/SP e CPF/MF 
997.233.448-15), seu cônjuge, LEONOR SANTANA BOY GONÇALVES (RG. 15.521.401-9 SSP/
SP e CPF/MF 076.996.638-10) e demais interessados, que expedido na Ação de Carta Precatória, 
extraída dos autos de nº 0006423-94.2013.8.26.0462, oriunda da 1ª Vara Cível do Fórum da Comarca 
de Poá/SP, Processo nº 0022686-22.2010.8.26.0006, em trâmite na 2ª Vara Cível do Fórum da 
Penha de França - Comarca da Capital /SP, requerida por ANTONIO BASSAN (RG. 4.891.898 e 
CPF/MF 374.130.158-20). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o 
bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Prédio Residencial situado à Rua 
28, nº 45 e seu respectivo terreno correspondente a parte do lote de nº 43, na quadra “K”, sito no 
Parque Residencial Nova Poá/SP, medindo 5,00ms de frente para a Rua 28, mais 25,00ms do lado 
direito de quem da frente olha para o terreno , confrontando com a casa de nº 51 (parte do lote de nº 
44), de propriedade da vendedora, mais 25,00ms do lado esquerdo onde confronta com a casa de nº 
41, (parte do lote de nº 43), de propriedade da vendedora , mais 5,00ms nos fundos onde confronta 
com a casa de nº 46 , (parte do lote de nº 32), de propriedade da vendedora ao qual encerra a área 
com o total de 125,00m2 . Matricula n° 22.259 - CRI de POÁ/SP. OBS: (Conf. Auto de Avaliação) 
O imóvel situa-se na Rua Fênix, nº 45-F, Jardim Nova Poá, Poá/SP - CEP: 08568-420. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 193.212,92 (NOVEMBRO/2016 - CONF. ATUALIZAÇÃO AASP). 3. VISITAÇÃO - Não há 
visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 31/01/2017, às 11hs15min, e termina 
em 03/02/2017, às 11hs15min e; 2ª Praça começa em 03/02/2017, às 11hs16min, e termina 
em 23/02/2017, às 11hs15min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.
br. Ficam os executados, CARLOS JOSÉ GAIARDO, seu cônjuge se casado for; JOÃO DORIAN 
GONÇALVES, seu cônjuge, LEONOR SANTANA BOY GONÇALVES e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, bem como da Penhora realizada no dia 29/02/2012 caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da Lei. São 
Paulo, 14 de Novembro de 2016.                                                                                                    23/11 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da 
empresa ARTEZANATO ARTE FERRO LTDA (CNPJ 48.522.536.0001-01) na pessoa de seus 
representantes legais PEDRO RORIZ NETO (CPF 644531038-91) E APARECIDA VIRGINIA DA 
COSTA RORIZ (CPF 157.268.258-29), além de demais interessados, que expedido na Ação de 
Despejo por Falta de Pagamento (Locação de Imóvel) Processo de nº 0170065-05.2012.8.26.0100 
(05.2012.8.26.0100/0170065) em trâmite na 18ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca da 
Capital /SP, ação esta requerida por RARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/
MF,07885664.0001-24 ). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.
br), em condições que segue: 1. IMÓVEL: Prédio sob o nº 71, da Rua Monte Azul, no 33º Subdistrito 
Alto da Mooca, compreendendo uma casa e seu respectivo terreno, que corresponde ao lote 57, da 
quadra B, da planta da Vila Virginia, com área de 306,40m², medindo 8,00ms de frente para a referida 
Rua Monte Azul; igual a largura na linha dos fundos, por 8,40ms da frente aos fundos, do lado direito 
e 38,20ms do lado esquerdo, confrontando deste lado, com a casa n° 81, de Maria Batista Rosa, do 
lado direito, com a casa n° 59, de Manoel Cristino, e pelos fundos, atualmente, com os fundos do 
prédio n° 4, da Rua Silva, antes, confrontava com quem de direito. CONTRIBUINTE: 029.095.0010-1 
(Av.2). Matricula nº 24.555 do 7º CRI da capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula conforme 
Av.6(10/03/2010) caução em favor do locador Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda. Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura do Município de São Paulo constou que sobre o referido 
imóvel recai débitos de imposto predial territorial urbano (I.P.T.U) do exercício atual no valor de R$ 
2.239,66 (parcelas 4 a 8). 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 680.000,00 (JANEIRO/2016 - conf. Fls. 132 
Laudo de Avaliação). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa 
em 06/12/2016, às 15hs30min, e termina em 09/12/2016, às 15hs30min e; 2ª Praça começa em 
09/12/2016, às 15hs31min, e termina em 23/01/2017, às 15hs30min. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos ARTEZANATO ARTE FERRO LTDA na pessoa de 
seus representantes legais PEDRO RORIZ NETO E APARECIDA VIRGINIA DA COSTA RORIZ, e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da Penhora realizada no dia 
29/05/2015 caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta 
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da Lei. São Paulo, 06 de Outubro de 2016.                                                                   23/11

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO, MOGI DAS CRUZES-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, nos termos do artigo 15 dos Estatutos Sociais, ficam convocados os associados
quites com os cofres do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes-SP, para participarem da Assembléia Geral
Ordinária que será realizada no próximo dia 02 de Dezembro de 2016 (Sexta-feira), às 17:30 horas
em primeira convocação, e não havendo número legal, às 18:30 horas em segunda convocação na
sede do Sindicato, sita à Rua Galvão Bueno, 782, nesta Capital, para nos termos da legislação
vigente deliberarem por escrutínio secreto a seguinte ordem do dia: a - Apreciação e deliberação da
Proposta de Suplementação de Verbas para a Previsão Orçamentária referente ao exercício de 2016;
b - Apreciação e deliberação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2017. c - Leitura
dos pareceres do Conselho Fiscal referente as peças contábeis acima mencionadas.

São Paulo, 23 de Novembro de 2016
Miguel Eduardo Torres - Presidente
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Especial
Fotos: Divulgação/Antonio Scarpinetti 

Isabel Gardenal/Jornal da Unicamp

Em estudo de doutorado da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) da Unicamp, realizado entre 2014 e 2015 
no Hospital de Clínicas (HC) da Universidade, crian-

ças e adolescentes obesos apresentaram sinais radiológicos 
sugestivos de gliose [alteração da substância branca] no 
hipotálamo. Esse achado pode estar associado ao comprome-
timento da função de controle do apetite e da saciedade na 
obesidade infantil, segundo a pesquisadora Letícia Espósito 
Sewaybricker.

De acordo com a autora do trabalho, que é pediatra, essa 
é a primeira investigação que comprova que o hipotálamo 

pode ser funcional e estruturalmente afetado na obesidade 
infantil, visto que ele é a área responsável pelo controle do 
balanço energético e da manutenção do peso corporal. O que 
existiam até aqui eram estudos envolvendo adultos e modelos 
animais. Com crianças, esse é um resultado inédito.

O trabalho trouxe várias outras constatações: em estudos 
funcionais, o hipotálamo das crianças obesas apresentou 
uma resposta diminuída em relação ao que deveria, quando 
ingeriam bebidas superdoces [de glicose]. Essas crianças 
também mostraram uma menor conexão entre o hipotálamo 
e o restante do cérebro, em comparação a crianças com 
peso normal.

A doutoranda avaliou a composição corporal e as dosagens 
de hormônios da saciedade e dos marcadores inflamatórios. 
Dentre as principais descobertas, ela encontrou correlação 
entre os menores sinais funcionais do hipotálamo e a maior 
presença de gliose no núcleo médio basal hipotalâmico das 
crianças e adolescentes com obesidade.

Essa alteração no tecido hipotalâmico esteve diretamente 
relacionada à quantidade de gordura corporal e em especial 
à quantidade de gordura visceral [na região da cintura], sa-
bidamente a de maior risco metabólico.

Letícia também verificou associação entre os sinais de gliose 
e os níveis séricos de leptina [hormônio que desempenha 
papel-chave na regulação, ingestão e no gasto energético].

Ela chegou a todas essas conclusões ao abordar em sua 
tese como a obesidade recebe influência do hipotálamo e 
como ele funciona em crianças e adolescentes com obesida-
de. Para isso, ela estudou 12 crianças com obesidade e 11 
adolescentes com peso normal que tinham idade entre 9 e 
17 anos em acompanhamento no Ambulatório de Obesidade 
e no Ambulatório de Pediatria Geral do HC.

Quando a 
obesidade dá os 
primeiros sinais
Estudo com conclusões inéditas associa disfunções 
no hipotálamo a comprometimento do controle da 
saciedade em crianças

A tese, desenvolvida em linha de pesquisa que envolve 
“Endocrinopediatria, neuroimagem e imunologia”, dentro 
do programa de pós-graduação de Saúde da Criança e do 
Adolescente, foi orientada pelos docentes da FCM Gil Guerra 
Júnior e Lício Velloso.

Imagens
A pesquisadora trabalhou com métodos de imagem diferentes, 

entre eles a ressonância magnética quantitativa [chamada mapa 
paramétrico T2] e a ressonância magnética funcional.

Na ressonância quantitativa, foi verifi cada a qualidade do tecido 
através de parâmetros quantitativos. Com isso, foi possível de-

tectar sinais de gliose – que age 
como uma espécie de cicatriz 
que se forma pela proliferação 
de células infl amatórias.

Na segunda ressonância, as 
imagens signifi cativas foram 
identifi cadas funcionalmente 
no cérebro. A ideia era detec-
tar alguma atividade neuronal 
com irrigação sanguínea mais 
intensa. No caso das crianças e 
adolescentes obesos avaliados, 
eles apresentaram uma ativida-
de neuronal menor.

Em estudos com animais, 
houve indícios de que uma 
dieta rica em gordura poderia 
ser a causa dessa infl amação 

no hipotálamo e de que ela aparece antes mesmo da obesidade 
estar instalada.

Quando se altera o controle do apetite, forma-se um círculo 
vicioso em que a pessoa (ou o animal) se alimenta mais, não 
percebe que já está satisfeita e 
então passa a fazer uma alimen-
tação excessiva. Com isso, vai 
ganhando peso, e a tendência 
é de que a infl amação somente 
piore esse quadro.

A despeito da gliose poder 
estar associada à causa da 
obesidade, em estudos com 
humanos ainda não se chegou 
a essa conclusão. “Esperamos 
que novos estudos em breve 
possam esclarecer essa dúvi-
da”, ressaltou.

Sobrepeso e 
obesidade 

Letícia comentou que, em 
estudo recente publicado na 
revista Lancet, comprovou- se 
que, particularmente em países 
subdesenvolvidos e em desen-
volvimento, ainda se nota um 
aumento na prevalência da obe-
sidade em ritmo acelerado em 
adultos [homens e mulheres].

Também conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) de 2010, no Brasil mais de 30% da população pe-
diátrica já têm pelo menos sobrepeso. Trata-se de um número espan-

toso. Em países como os Estados 
Unidos e o Canadá, atualmente 
a estimativa é de que haja entre 
20% e 25% de prevalência de 
sobrepeso e obesidade nessa 
população. Esses percentuais 
já foram até maiores, sobretudo 
nos Estados Unidos.

Nesse momento, os EUA já 
estão entrando em uma fase 
de estagnação com algumas 
medidas envolvendo dieta, 
atividade física, tratamentos 
mais rigorosos e mais impe-
rativos, principalmente por 
decisão do Conselho Diretor da 
Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas). É que em 2014 
foi aprovado o Plano de Ação 
para Prevenção da Obesidade 
em Crianças e Adolescentes, 
considerada então de propor-
ções epidêmicas.

Hoje, os norte-americanos têm buscado incentivar a amamen-
tação para reduzir as taxas de obesidade ou de excesso de peso 
em cerca de 10% da sua população. Na fase escolar, têm inibido 
propagandas de alimentos ricos em açúcar e gordura, por meio 
de projetos de lei que vetam a venda casada de comida e brindes 
para o público infantil, encorajando a oferta de alimentos mais 
saudáveis nas escolas, em oposição aos junk foods.

“Com a inserção de iniciativas como essas, criou-se um platô no 
aumento do número de crianças e adolescentes com sobrepeso e 
obesidade. Mas, no Brasil, estamos vivendo uma fase que os EUA, 
o Canadá e a Europa já passaram há algum tempo – de intenso 
aumento da obesidade”, revelou a pediatra.

Para ela, foi surpreendente constatar que, em crianças com 
média de idade de 12 anos, já se pudesse identifi car que o cen-
tro-chave de controle para o comportamento alimentar tivesse 
uma alteração tecidual e que o funcionamento dele também se 
mostrasse já alterado.

“No Brasil, ainda fala-se pouco, nas estâncias decisórias, sobre 
os malefícios da obesidade e a necessidade de exterminá-la. Mas 
tenho a impressão de que temos sementes sendo plantadas e 
que elas agora começam a germinar. Podemos ver no momento 
alguns projetos não tão populares ainda sendo discutidos”, expôs 
Letícia.

O Ambulatório da Criança e do Adolescente da Unicamp, por 
exemplo, já completou 11 anos de atividade. Na primeira con-
sulta, esse ambulatório tem promovido, de rotina, reuniões de 
acolhimento às famílias, às crianças e aos adolescentes, abordan-
do aspectos relevantes como atividade física, nutrição, cuidado 
médico e de enfermagem.

Enquanto realizava sua pesquisa, Letícia contou que mais 
de 400 pacientes estavam em atendimento nesse ambulatório. 
“No SUS como um todo, existe uma demanda reprimida para 
suporte com relação a essas crianças com sobrepeso e obesi-

dade. Muitos pediatras nos centros de saúde tentam cuidar 
desses casos, deixando os mais graves para os ambulatórios 
dos hospitais terciários (de maior complexidade), como a 
Unicamp”, assinalou.

Falta ainda um bom caminho a ser percorrido na assistência 
aos pacientes pediátricos, frisou a autora do estudo, com dife-
rentes abordagens, com novas pesquisas, com novas terapias e 
com novas formas mais efi cientes de prevenção. “Acho que daí 
o papel da universidade, como centro especializado, se tornará 
ainda mais aplicado”, enfatizou.

Deste modo, as pessoas teriam mais informações, fariam es-
colhas mais acertadas a respeito do que comer, como comer e 
quanto comer, e buscariam um maior suporte psicológico, pois 
a relação das famílias com essas crianças às vezes é complicada, 
pela difi culdade de frustrá-las. “Também deveria-se possibilitar 
que as pessoas fossem mais ativas, que praticassem mais ativida-
des e combatessem de frente o sedentarismo. Logo, são diversas 
frentes do cuidar”, pontuou.

A obesidade também foi um dos temas contemplados pela 
reforma curricular da FCM, disse Letícia. A pediatra integrou a 
primeira turma da reforma (2001): a 39ª. “Tivemos uma troca 
interessante com os veteranos, e o novo currículo foi ampliado, 
valorizando temas que de fato merecem destaque. Afi nal, no dia 
a dia de um centro de saúde, por exemplo, a obesidade é quase 
uma rotina”, lamentou.
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Como vencer ataques 
digitais baseados em 

Internet das Coisas (IoT)

Antes apenas um 

conceito, a Internet 

das Coisas tornou-

se, agora, tangível. 

Isso acontece porque, 

no fi nal de outubro, 

milhares de dispositivos 

IoT foram usados de 

forma massiva durante 

ataques DDoS (de 

negação de serviço) 

que praticamente 

derrubaram a Internet 

nos EUA

A empresa mais atingida 
pelo uso de sensores IoT 
“zumbis” por hackers foi 

a Dyn. Como a Dyn é o provedor 
de DNS para muitos grandes 
portais, o ataque DDoS basea-
do em IoT acabou derrubando 
gigantes como Twitter, Netfl ix, 
Spotify, Airbnb, Reddit, Etsy, 
SoundCloud e até mesmo o The 
New York Times.

A Botnet de onde surgiram os 
ataques automatizados a esses 
portais usou como base pe-
quenos roteadores domésticos, 
decodifi cadores de TVs a cabo 
e câmeras de vídeo. São dispo-
sitivos IoT com alta capacidade 
de CPU – capazes, portanto, de 
abrigar malware sofi sticado – e 
uplinks de alta largura de banda, 
o que permitiu que esses disposi-
tivos fossem usados para lançar 
ataques de até 100 Mb/s cada.

Os hackers responsáveis pelos 
mega ataques de outubro usaram 
o software Mirai, que usa malwa-
re de e-mails de phishing para 
infectar inicialmente um único 
computador ou uma única rede 
doméstica. A partir daí, o malwa-
re é distribuído automaticamente 
para todo tipo de dispositivo IoT, 
que se transforma em submisso 
elemento de uma Botnet. 

Vale destacar que, ao fi nal do 
dia, o poder de fogo coletivo 
de milhares de dispositivos IoT 
inseridos numa Botnet é até dez 
vezes maior do que o das Botnets 
baseadas em computadores 
tradicionais. A força destruidora 
pode fi car acima de terabits por 
segundo.

O que aconteceu em outubro 
mudou o modo como se pensa 
a segurança de TIC, obrigando 
o mercado a analisar as estra-
tégias para, simultaneamente, 
tornar o dispositivo IoT e a rede 
corporativa mais seguras. 

Como tornar o dispositivo 

IoT mais seguro 

As sugestões aqui listadas 
são para pessoas e empresas 
que compram ou simplesmente 
utilizam dispositivos IoT em 
seus ambientes, seja um carro, o 
quarto de um bebê ou o chão de 
fábrica de uma indústria. 

Assegurar-se de que todas • 
as senhas padrão sejam 
trocadas por senhas fortes. 
Isso é importante porque 
nomes de usuário e se-
nhas para a maioria dos 
dispositivos IoT podem 
ser facilmente encontrados 
na Internet. Isso torna os 
dispositivos com senhas 
padrão extremamente 
vulneráveis.
Atualizar dispositivos IoT • 
com patches de segurança 
logo que estes se tornam 
disponíveis. Um IoT com 
configuração desatuali-
zada é um alvo fácil para 
hackers. 
Desabilitar o Universal • 
Plug and Play (UPnP) em 
roteadores.
Adquirir dispositivos IoT • 
de empresas que tenham 
reputação de fornecer 
tecnologia segura. Como 
preço é um fator-chave 
em tudo o que diz respei-
to aos sensores IoT, essa 
orientação pode encontrar 
resistência em alguns con-
sumidores/usuários. 

Como tornar a rede 

corporativa mais segura 

Devido à complexidade dos 
ambientes corporativos, são 
muitas as frentes de batalha 
contra os ataques DDoS basea-
dos em Botnets de dispositivos 
IoT “zumbis”. 

Contrate “limpadores de 

nuvem” – Ataques semelhan-
tes ao realizado em outubro 

só podem ser mitigados por 
cloud scrubbers (limpadores 
de nuvem) especializados em 
defesa em escala. É a nuvem 
protegendo a nuvem. Os 
serviços de segurança cloud 
scrubbers interceptam o trá-
fego de ataque, limpam esse 
fl uxo de dados e devolvem para 
a corporação usuária deste 
serviço de segurança somente 
o tráfego “bom”.

As organizações devem cer-
tifi car-se de que têm contratos 
com um ou mais cloud scrubbers 
antes de ser atacadas. Confi gu-
rar os túneis pré-estabelecidos 
não é algo que possa ser feito 
facilmente em meio a um ataque 
volumétrico. 

Construa um plano resi-

liente de DNS - O ataque sofrido 
pela Dyn tornou urgente renovar 
a forma de se trabalhar com DNS, 
enfatizando a importância das 
empresas usuárias manterem 
um “plano B”. O objetivo é saber 
o que fazer se o seu provedor de 
DNS fi car offl ine em decorrência 
de um desses novos tipos de ata-
ques. Para evitar essa situação, é 
essencial que as empresas cons-
truam um plano resiliente, que 
inclua múltiplos provedores de 
DNS para servir endereços para 
as aplicações críticas de cada 
corporação usuária de TIC. 

Uma alternativa interessante 
é alocar o DNS em uma nuvem 
segura. Neste caso, transfere-
se o DNS para um serviço de 
scrubbing center ou “limpador 
de nuvem”. Grandes provedores 
de serviços no Brasil já estão 
tomando esta precaução, uma 
atitude que pode evitar situa-
ções como as vivenciadas pelos 
clientes da Dyn.

Aposte no fi rewall da rede 

– A camada de defesa da rede é 
construída em torno do fi rewall 
da rede. Ela é projetada para 
mitigar alguns dos mais terríveis 
ataques computacionais. Mas 
atenção: muitos fi rewalls só re-
sistirão a ataques DDoS se forem 
adequadamente confi gurados. 
Verifi que as confi gurações com 
o seu fornecedor de fi rewall de 
rede. Alguns clientes instalam 
dispositivos anti-DDoS antes do 
fi rewall para repelir ataques.

Defenda suas aplicações 

– Vimos que a Botnet Mirai 
tem capacidade para gerar im-
pressionantes inundações de 
solicitações de acesso. Devido 
a essas solicitações parecerem 
aos dispositivos de defesa da 
rede um tráfego normal, essas 
ameaças acabam sendo enfren-
tadas na camada de aplicação 
(4 a 7). Diante disso, alguns 
especialistas recomendam o 
que se chama “login-wall”. Um 
login wall exige que uma cone-
xão seja autenticada antes de 
começar a acessar a aplicação. 
Essa checagem é feita antes do 
sistema, para atender a essa 
solicitação, passar a consumir 
recursos computacionais da 
corporação. 

Hacker vivem em bando, 

experts em segurança farão 

o mesmo

Ficou claro, portanto, que 
estamos em uma nova fase de 
ataques DDoS – a era da Internet 
das Coisas usada em Botnets. 
Nesta nova era, os criminosos 
trocam informações entre si o 
tempo todo. Nos ataques de ou-
tubro, por exemplo, hackers de 
todo o mundo compartilharam 
entre si o Mirai. A comunidade 
de Segurança da Informação 
precisa copiar essa estratégia e 
aprender a trabalhar unida para 
resolver as ameaças que surgem 
com a disseminação do IoT. 

Nos próximos anos, os ataques 
DDoS crescerão em tamanho, os 
serviços de limpeza da nuvem 
ampliarão a largura de banda 
para acomodar esses grandes 
ataques, e os fabricantes de dis-
positivos IoT descobrirão como 
lidar com as inseguranças dos 
seus dispositivos. 

Essa evolução é certa.
Ainda assim, governos, empre-

sas e pessoas terão de constan-
temente reaprender como lidar 
com a ameaça crescente das Bo-
tnets baseadas em dispositivos 
IoT. A batalha pela segurança é 
uma história sem fi m, e o uso da 
Internet das Coisas pelos hackers 
está apenas começando. 

(*) É country manager
da F5 Networks Brasil

Rita D’Andrea (*)

TI
  

News@
2º melhor fornecedor de Sistema de Gestão 
Tributária pelo Prêmio CONFEB 2016 

@Com o objetivo de valorizar e dar visibilidade aos profi ssionais e for-
necedores das áreas tributária e fi scal, o CONFEB – Conselho Fiscal 

Empresarial Brasileiro, criou o Prêmio CONFEB, que realizou sua primeira 
edição em 2016. Inédita, a premiação teve como foco eleger os principais 

profi ssionais, fornecedores e projetos por meio de votações e avaliações 
de especialistas do setor tributário. Na categoria “Fornecedores do Ano” a 
TaxWeb, empresa de compliance fi scal,  fi cou em segundo lugar entre os 
melhores Sistemas de Gestão Tributária, com 13% dos votos, fi cando atrás 
da Thomson Reuters. Nessa categoria, foram consultados cerca de 600 
executivos entre Diretores, Heads e VPs da área tributária e fi scal de 200 
grandes empresas do mercados brasileiro (www.taxweb.com.br).

Marcelo Brancato (*)

Se há uma área onde o mercado brasileiro pode evoluir é a 
do envio das faturas eletrônicas no segmento B2B (business 
to business), principalmente nas telecomunicações. Os 

custos inerentes à situação atual (envio da fatura impressa) são 
altos e trazem diversas desvantagens. Além do custo associado 
à impressão e postagem, há ainda que contar com o tempo e 
garantia de entrega da mesma, com um problema adicional: hoje 
em dia há uma grande porcentagem de faturas não entregues e, 
consequentemente, não pagas. O que causa um grande prejuízo 
para a operadora de telecomunicações.

A solução passa pela adoção de uma espécie de intermediário 
entre a operadora e os clientes B2B. A operadora emite (eletro-
nicamente) a fatura que é integrada no portal e disponibilizada 
para os clientes. Desta forma não há custo de impressão e pos-
tagem e a operadora tem a certeza de que a fatura foi entregue, 
pois tudo fi ca registrado eletronicamente. O cliente recebendo 
a fatura mais cedo consegue planejar e efetuar o pagamento a 
tempo, trazendo a receita no prazo previsto. 

Feitas as contas, há todo um conjunto de vantagens na adoção 
desse tipo de solução. Só na impressão, os valores custam cerca 
de R$ 0,05 por cada folha. A esse valor há ainda que acrescentar 
a postagem, o não recebimento, o reenvio, o que faz com que, 
facilmente, o custo de uma fatura atinja valores entre R$ 7,00 e 
R$ 10,00. Multiplique isso por todos os clientes de uma operadora 
de telecomunicações e facilmente se percebe o nível de economia 
a cada ciclo de faturamento. 

Ainda mais porque a solução (a do portal que serve de interme-
diário entre as duas empresas – operadora e cliente) não exige 
qualquer tipo de investimento em desenvolvimento de software. O 
portal trabalha com o arquivo gerado pelo sistema de faturamen-

Tecnologia pode gerar economia 
de R$ 10,00 por fatura em
uma operadora de telecom

Você sabia que um “tradutor” de notas fi scais eletrônicas pode representar uma economia de R$ 10,00 
por fatura em uma operadora de telecomunicações?

to da operadora. O único custo associado é o de licenciamento. 
Do lado dos destinatários das faturas o portal pode igualmente 
integrar automaticamente com os seus sistemas de gestão, faci-
litando o processo operacional e administrativo da organização, 
independentemente do formato selecionado (o portal já conta 
com alguns formatos padrões, como por exemplo CNAB, XLS 
entre outros). Caso o destinatário não queira efetuar a integração 
automática, ele pode consultar todas as informações diretamente 
no portal, com o mesmo layout da fatura em papel. 

Em uma fase seguinte, e 
pensando de forma mais abran-
gente, a operadora de teleco-
municações pode integrar esta 
ferramenta com outros sistemas 
e defi nir qual o melhor portfólio 
de clientes, aumentando o valor 
por cliente e minimizando a 
inadimplência.

E convém não esquecer a 
imagem junto do público. Hoje 
cada vez mais as pessoas estão 
atentas e dão preferência às 
organizações que adotam uma 
estratégia amiga do ambiente, 
as “empresas verdes”, com res-
ponsabilidade socioambiental. 

(*) É Country Manager
da Saphety Brasil.

Segundo dados da Aspect, 
90% dos consumidores afi r-
mam que estar disponível e 
atender às expectativas faz 
com que os aplicativos móveis 
sejam a primeira opção en-
quanto canal de atendimento. 
A quantidade de aplicativos 
para atendimento ao cliente é 
imensa. De acordo com a Gart-
ner, em 2017, 35% de todas as 
interações de atendimento ao 
cliente será realizada por meio 
de dispositivos móveis.

Para ser perfeito, o aplica-
tivo móvel deve permitir ao 
consumidor escolher e cola-
borar. Optar por usar o auto-
atendimento ou entrar em contato com um agente, a qualquer 
momento e, ao mesmo tempo, colaborando com ferramentas 
multimídias: chat em tempo real com o agente; envio de vídeos, 
links, SMS; e chamadas de voz. Tudo isso por meio do app.

Entretanto, muitas empresas têm fi cado presas a uma experi-
ência móvel fragmentada, pois a maioria dos aplicativos móveis 
não está integrada à infraestrutura de suporte ao cliente, as 
informações sobre o usuário são perdidas ao passar de um canal 
para outro e a experiência se torna um fracasso. Um em cada 3 
clientes são perdidos devido a uma experiência ruim.

Escolher uma solução móvel de atendimento ao cliente é um 
pilar fundamental para as empresas. Há no mercado muitas 
opções disponíveis, mas como saber qual é a mais adequada? 
Confi ra quais devem ser as 9 principais funcionalidades:

• Multicanal: é a chave para a continuidade entre o autoa-
tendimento e o serviço prestado pelos agentes aplicado a todos 
os canais disponíveis: aplicativos, SMS, chat e redes sociais.

• Contexto e continuidade deve garantir que o usuário 
possa mudar de um canal para outro, sem obstáculos e sem que 
as informações do atendimento sejam perdidas.

• Integração: todos os canais móveis devem estar integrados 
à infraestrutura de atendimento existente

• Arquitetura em nuvem: 

avaliar as opções oferecidas de 
software baseado em nuvem

• Adaptabilidade das 

aplicações: a plataforma 
deve construir, implementar 
e gerenciar aplicativos por 
meio de voz, texto, web móvel 
e redes sociais que se adaptem 
às mudanças nas exigências 
do negócio e experiência do 
cliente.

• Funcionalidades de 

negócio: é importe que o app 
permita, por exemplo, renova-
ções ou envio de notifi cações 
de pagamentos para que o 
cliente aja instantaneamente; 

avaliação de soluções que permitam o envio de e-mail ou SMS 
com opções de resposta instantânea e acesso aos dados de 
forma segura.

• Aplicações com IVR: permite passar a chamada telefônica 
podendo escolher diretamente a opção de telefone que resolva 
as dúvidas.

• Equilíbrio entre autoatendimento e contact center: 

dá a liberdade de escolha, sem perder a prioridade na fi la de 
chamadas. Se você optar por resolver os problemas por meio do 
app, por exemplo, a chamada é cancelada, mas se você não en-
contrar a solução, pode ligar para um agente de atendimento.

• Nível de interação entre usuário e operador: a solução 
deve permitir uma experiência de 360 graus. O cliente deve ser 
capaz de comunicar-se com um operador sem sair do aplicativo 
e também usado simultaneamente bate-papo, áudio, vídeo ou 
navegação colaborativa.

Encontrar o app de ouro para os consumidores exige uma 
solução de mobilidade cuja chave é saber fazer as perguntas 
certas para inovar, sem esquecer que o objetivo é entregar o 
que é realmente relevante para os consumidores.

(Fonte:Asier Bollar é Director de Marketing da Aspect para América Latina).

Em busca do app de ouro para os
clientes "on the move"
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"Eu acredito é na (?)":
trecho de "E Vamos à
Luta", de Gonzaguinha

L
A

R

3/arc — can — pen — rap. 4/card — iene — rani. 5/tecer. 8/incólume — santarém.

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

Esta quarta, o vigésimo quinto dia da lunação é ótimo para fazer negócios e tratar de questões familiares e sociais. De 
manhã, há pique e disposição para atividades podendo até cometer algumas extravagâncias. A Lua fi ca fora de curso de 
manhã até ingressar em Libra no fi nal da tarde. Por isso, estaremos mais críticos e exigentes. O ideal é fazer limpezas 
e organizar nossas atividades, será difícil iniciar novos projetos que não estejam programados. À noite deve ser mais 
harmoniosa depois que a Lua estiver em Libra. O Sol e a Lua em aspecto positivo trazem clareza e vitalidade. Com a Lua 
em Virgem fora de curso até as 17h43 quando ingressa em Libra será melhor manter a rotina até o fi nal da tarde.
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Elimine aquilo que não for mais útil, 
livre-se daquilo que não dá mais, de 
bens e objetos pessoais. Com a Lua 
em Libra no fi nal da tarde, poderá ver 
o outro lado da situação e encontrar 
soluções. Procure fi car mais perto da 
pessoa amada, renovando a relação. 
88/688 – Amarelo.

Com a Lua em Libra no começo 
da noite o astral fi ca mais elevado 
e sociável. Pense na maioria, pois 
atitudes egoístas tendem a provo-
car rompimentos e afastar pessoas 
queridas nesta metade de semana. 
Começo do dia com muito pique, 
energia e vontade de acertar tudo. 
72/372 – Verde.

Hoje é um dia em que dá para 
saber o que está fazendo, por isso 
dá para avançar ainda mais naquilo 
que se propôs. Precisa aceitar as 
situações do jeito que elas são ou 
terá sofrimentos. É o momento de 
desenvolver ainda mais sua habilida-
de de amar. 83/483 – Branco.

Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajudará a conquistar novos 
e bons relacionamentos. As relações 
sentimentais fi cam mais fi rmes com 
bons momentos na vida sexual. Fi-
que mais perto da família e não se 
afaste tanto de seu ambiente social. 
78/578 – Cinza. 

Evite as dúvidas que provocam dis-
túrbios e perturbações. Com a Lua 
em Libra às 17h43 diversifi quem 
relacionamentos. Canalize a energia 
positiva de seu pensamento. Pondere 
bem tudo, não vá comprometer suas 
boas condições, tomando atitudes 
sem ouvir o outro lado. 55/455 – 
Dourado.

Mercúrio e Vênus estão em bom 
aspecto favorecendo as conversas, 
leituras e atividades intelectuais 
que devem trazer momentos muito 
agradáveis. Evite mudanças sem 
pensar bem e analisar de forma 
crítica. Mantenha um bom astral e 
faça alguém feliz falando apenas o 
necessário. 23/423 – Cinza.

Terá que enfrentar dificuldades 
nas relações amorosas e com seus 
amigos. As relações sexuais fi cam 
intensas. Melhora muito a situação 
fi nanceira e o reconhecimento no 
trabalho. Cuide melhor da sua saúde, 
trate dela se não irá sofrer neste fi nal 
de ano. 33/533 – Verde.

O Sol transitando em seu signo 
aumenta o seu interesse pela vida e 
tende a melhorar a parte fi nanceira. 
A boa disposição trará contatos mais 
intensos na relação sentimental e 
junto das amizades. Pode realizar 
viagens e fazer mudanças após o 
aniversário. 85/685 – Azul.

Este é o período mais delicado 
do ano. Podem surgir confusões 
causadas pelo seu modo de pensar, 
levando a certo desequilíbrio nas 
relações. Atitudes possessivas serão 
responsáveis por problemas no amor. 
Melhore a execução do seu trabalho. 
44/244 – Amarelo.

A Lua em Libra no fi nal da tarde 
ajuda a defi nir situações no que possa 
contribuir para o bem-estar geral. 
Há maior interesse pelas atividades 
feitas com gosto e dedicação aumen-
tando os ganhos materiais. Mudança 
pode abalar a sua vida afetiva e o 
interesse sexual. 08/308 – Azul.

Mantenha a calma ao lidar situação 
difícil. Use seu bom gosto artístico e 
a sensibilidade para melhorar tudo.  
Se não souber agir pode ser levado 
a situações de rompimento brusco. 
Um desejo poderá tornar-se real e 
trazer intensa felicidade na relação 
sexual. 87/387 – Branco.

Vênus pode provocar ansiedade 
e insatisfação, aumentando a ten-
dência e sentir ressentimentos e a 
querer compensar de outra forma 
e gastando demais. Persista mais 
até alcançar um de seus intentos 
ou desejo que deve ser perseguido 
intensamente. 34/734 – Azul. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 23 de Novembro de 2016. Dia de São Clemente I, São 
Columbano,  Santa Lucrécia, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a 
paciência. Dia do Livro. Hoje, no Japão, comemora-se o Dia do 

Trabalho. Hoje aniversaria a atriz Elizabeth Savalla que completa 62 
anos, o ator André Di Biasi que chega aos 60 anos e o cantor e com-
positor Carlinhos Brown que nasceu em 1962.

O nativo do dia O nativo de Sagitário deste dia e grau tem 
um compromisso com a alegria de viver. 

Criatividade e sensibilidade, versatilidade e muita curiosidade com 
pensamentos rápidos e criativos. Gostam de viagens, aventuras e de 
conhecer pessoas novas, o que o leva a ter diversos tipos de experiências. 
Dizem que quando um sagitariano não dá gargalhadas é porque alguma 
coisa de errado está acontecendo com ele. Essa confi ança no futuro e 
esse bom humor constante nascem de um dos dons mais característicos 
de Júpiter, o regente de Sagitário: a ilusão da onipotência.

Simpatias que funcionam
Esquentar o coração de alguém: Pegue um pouco 
de pimenta-malagueta e misture com azeite, dizendo 
várias vezes: “Vai-se embora frio, que a pimenta es-
quenta”. Deixe a pimenta curtindo no azeite, em um 
vidro com tampa, durante três semanas. Depois, dê 
a pimenta à pessoa fria e repita a frase mentalmente. 
Jogue todo o resto no lixo.

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em 
que você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo 
correrá bem para você. Porem a água suja, escura e com 
detritos é um símbolo único de uma vida difícil, com 
problemas e obstáculos que terão de ser enfrentados 
daqui para frente. Esteja preparado para eles. Água do 
mar também signifi ca difi culdades na vida. Água doce, 
facilidade. Cair na água limpa pode indicar novidades, 
surpresas agradáveis e se for na água suja, surpresas 
desagradáveis. Números de sorte: 06, 22, 46, 56 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“A Confi ssão 
de Leontina”
Principal escritora brasileira 

viva, Lygia Fagundes Telles, terá 
o conto “A Confi ssão de Leon-
tina” adaptado para os palcos a 
partir de 28 de outubro. Protago-
nizada pelo ator Márcio Trinchi-
natto, a Confi ssão de Leontina é 
um conto no qual a protagonista 
suplica por outra chance social. 
Ela faz uma retrospectiva da 
vida, de momentos de felici-
dade, de amores, das traições, 
dos instantes de solidão e das 
desilusões. Reconhecendo-se 
mais uma habitante da grande 
cidade, sujeita às injustiças da 
vida, Leontina reconstitui o 
seu percurso, desde os tempos 
de criança em que vivia em um 
pacato povoado, Olho d’Água. 
Uma infância árdua e pobre 
que a obrigou a trabalhar desde 
pequena, mas mais feliz do que 
os tempos que se seguiriam.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 
1387, Perdizes, tel. 3868-2535. Sábado às 
19h. Ingresso: R$ 40. Até 29/11.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Tributo

André Frateschi conta 
que mais de 80 músicas de 
Bowie estão no repertório 
da banda, que seleciona 
uma série delas para o es-
petáculo André Frateschi 
& Heroes - Tributo a David 
Bowie. André promete um 
show com músicas para 
piano e os clássicos Ziggy 
Stardust, Let’s Dance, 
Space Oddity, China Girl e 
Starman. Integra também 
no repertório o último 
single lançado em vida 
por Bowie, Lazarus, do CD 
Blackstar. A faixa ganhou 
um videoclipe onde Bowie 
canta na maior parte do 
tempo deitado sobre uma 
cama de hospital. O cantor 
faleceu pouco tempo de-
pois do lançamento desse 
single.

Serviço: Teatro Morumbi Shopping 
(Shopping Morumbi), Av. Roque Petroni 
Júnior, 1089, tel. 5183-2800. Quartas às 
20h. Ingresso: R$ 50. Até 30/11.

Cena de “BAAL.Material”. 

O primeiro texto 
de Brecht, Baal, foi 
o ponto de partida 
para a criação de 
“BAAL.Material”, 
espetáculo da Cia 
Les Commediens 
Tropicales e do 
Quarteto à Deriva, que 
volta a ser apresentada 
dia 1º de dezembro

A montagem traz diver-
sas linguagens para 
o palco: artes plásti-

cas, vídeo, teatro e música 
circulam pelas cenas, sem 
hierarquia alguma entre elas. 
O espetáculo é composto 
por várias camadas, todas 
com igual importância para 
o enredo e independentes, 
apesar de conversarem en-

Criada em 1999, em Buenos Aires, a Geminis já passou por 12 
países com suas turnês temáticas, recriando com máxima fi deli-
dade os mais de 50 anos de carreira dos Bee Gees. O grupo utiliza 
os mesmos arranjos vocais, fi gurinos e inclusive o mesmo set de 
instrumentos que os Irmãos Gibb usavam em suas apresentações 
no musical Geminis Bee Gees. No Brasil, o grupo se apresentou 
pela primeira vez em 2011 e, desde então, percorreu 9 estados, 
ultrapassando a marca dos 100 shows no país, um verdadeiro 
recorde para um grupo internacional.

Serviço: Teatro Bradesco (Shopping Bourbon), R. Turiassú, 2100, Pompéia, tel. 3670-
4100. Hoje (23) às 21h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 150. 

Cranio  apresenta seus famosos índios azuis que ganham forma 

tridimensional em esculturas de até 2 metros de altura.

Nesta exposição, Cranio apresenta MAYDAY!, um pedido de socorro 
aos problemas da sociedade e mostra, por meio de suas obras, uma 
refl exão sobre a evolução do homem e dos tempos, mostrando ícones 
contemporâneos nos hieróglifos encontrados nas cavernas, registradas 
pelo personagem do artista. A exposição segue dos tempos primitivos 
até os dias atuais e também critica a dependência do dinheiro.

Serviço: Luis Maluf Art Gallery, R. Peixoto Gomide, 1887,  Jardim Paulista. De terça a 
sexta das 11h às 20h e sábados das 11h às 18h. Entrada franca. Até 9/12.

Estreia
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tre si e se complementarem. 
Música e texto se alternam e 
se sobrepõem: BAAL.Material 
incorpora, como estrutura, a 
forma e a atitude de um show 
musical. No espaço cênico os 
corpos performativos dividem 

espaço com arbustos, obras de 
arte pop reproduzidas à exaus-
tão (230 caixas inspiradas em 
Brillo, obra de Andy Warhol) e 
uma betoneira produzindo ci-
mento, ao mesmo tempo, a cena 
integra a projeção ininterrupta 

de vídeos – feitos pelas artistas 
do Bruta Flor.

Serviço: Oicina Cultural Oswald de An-
drade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quintas e sextas às 21h e sábados 
às 19h. Sessão extra dia 14, quarta-feira às 
21h. Entrada franca. Até 16/12.

Geminis Bee Gees

JOIO: “Deixai crescer ambos juntos até à ceifa e, por ocasião da ceifa, 
direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o quei-
mar”. – Jesus. (Mateus, 13:30.). Quando Jesus recomendou o crescimento 
simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime 
tolerância celeste, no quaro das experiências da vida. O Mestre nunca 
subtraiu as oportunidades de crescimento e santifi cação do homem e, 
nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacien-
temente examinado por seu infi nito amor, sem ser destruído de pronto. 
Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do 
Lavrador Divino, mas sim porque o otimismo do Celeste Semeador nunca 
perde a esperança na vitória fi nal do bem. O campo do Cristo é região de 
atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges 
heróicas; contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, 
o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar pro-
cessos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo 
e a bênção do Senhor agem devagarzinho e os propósitos inferiores se 
transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada 
para identifi car a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis 
são modifi cadas em sua natureza essencial pelos fi ltros amorosos do 
Administrador da Seara, que usa afeições novas, situações diferentes, 
estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração; 
entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa 
e observação, faz-se então necessária à eliminação do joio em molhos. 
A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie 
tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo, de 
cada homem e de cada coletividade exige-se a extinção do joio, quando 
os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse 
instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de 
afl ições e hecatombes diversas, em gritos de alarme a socorro, como se 
estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifi ca-
se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em 
vista do joio ser atado, aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Livro 
Vinha de Luz – F.C. Xavier (pelo espírito Emmanuel).

Pedido de socorro
Divulgação



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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

EDILSON PATROCINIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 54,FLS.64-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e nove (20/04/1989), residente e domici-
liado Rua Laços de Ouro, número 277, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Gonçalves de Oliveira e de Jorcelina Patrocinio de Oliveira. CLECIANA DOS REIS 
BILIU, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (12/12/1979), 
residente e domiciliada Rua Flor da Verdade, número 130, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Correia Biliu e de Antonia dos Reis Biliu. 

LUIZ CALAZANS NETO, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em Mercês, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/049.FLS.142 MERCÊS/MG), Mercês, MG no dia doze 
de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (12/09/1965), residente e domiciliado 
Rua Juçaral, número 43-A, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Orestes Calasans e de Maria Ribeiro Vaz. JUDITE CÉLIA RODRIGUES 
MACHADO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Minador do Negrão, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/018.FLS.003-SÃO SEBASTIÃO/AL), Minador do Negrão, 
AL no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e sete (14/10/1977), re-
sidente e domiciliada Rua Juçaral, número 43-A, casa 02, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues Machado e de Floriza Maria da 
Conceição Machado. 

ADRIANO SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão frentista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 
setenta e sete (22/09/1977), residente e domiciliado Rua Miguel Inacio Curi, número 25, 
casa 02. Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Izauri da Silva e de 
Celina dos Santos. LETÍCIA SILVA ROSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-93,FLS.227-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (22/01/1987), residente e domiciliada 
Rua Miguel Inacio Curi, número 25, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adilson Aparecido Rosa e de Ivone Silva Rosa. 

WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em edifi cações, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A 313,FLS.151-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(14/02/1992), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, número 43, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Militao Rodrigues Pereira e de Cleuza Maria de Souza 
Pereira. RENATA KELLY DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-186,FLS.275 GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta (24/07/1980), residente e 
domiciliada Avenida Pires do Rio, número 3679, casa 29, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sidnei José de Araujo e de Zoraide de Araujo. 

VITOR HENRIQUE EDUARDO ALBANO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Alfenas, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 19,FLS.205-ALFENAS/MG), Alfenas, MG 
no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (16/02/1989), residen-
te e domiciliado Rua Monte Car, número 1540, casa 04, Cidade A. E. Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Albano e de Cecilia Candida Eduardo de Oliveira. 
VALDIRÊNE MESSIAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV-A 02,FLS.100-BOM JESUS DA LAPA/
BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e 
seis (26/03/1976), residente e domiciliada Rua Monte Car, número 1540, casa 04, Cidade 
A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Pereira de Souza e de 
Carolina Messias de Souza. 

ELDER RIBEIRO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Poá, neste 
Estado (CN:LV.A-06,FLS.590-POÁ/SP), Poá, SP no dia dezenove de agosto de mil nove-
centos e setenta e oito (19/08/1978), residente e domiciliado Rua Duarte Lobo, número 
36, bloco C, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elias Alves Nunes e de Cleuza Ribeiro Nunes. ROSEMARY CORRÊA, 
estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e três 
(14/10/1973), residente e domiciliada Rua Duarte Lobo, número 36, bloco C, apartamento 
41, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Corrêa e de 
Davina Alves Ferreira Corrêa. 

CLAYTON PEREIRA DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.288-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e setenta e oito (11/06/1978), residente e domici-
liado Rua Fascinação, número 310, bloco I, apartamento 33, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aroldo Pereira da Silveira e de Dalciza 
de Brito Silveira. KELLY AUGUSTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.088V-
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (11/01/1982), residente e domiciliada Rua Fascinação, número 310, bloco I, apar-
tamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Oliveira da Silva e de Marta de Oliveira. 

LEVI FERREIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-55,FLS.249 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e sete (20/05/1987), residente e domi-
ciliado Rua Laranja de Natal, número 352, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osvaldo de Souza Marques e de Sandra Emilia Ferreira. DAYANE KELLY 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-337,FLS.01V CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (26/09/1993), residente e domiciliada 
Rua Laranja de Natal, número 352, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Divan Ferreira dos Santos e de Francisca Aucivandia Oliveira. 

IVALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Pedra, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-06,FLS.124V ARCOVERDE/PE), Pedra, PE 
no dia cinco de março de mil novecentos e setenta e três (05/03/1973), residente e do-
miciliado Rua Nova Esperança, número 09, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Ramos da Silva e de Olimpia Pereira da Silva. ELISÂNGELA NASCIMENTO 
LEAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itabuna, Estado 
da Bahia (CN:LV-A 43,FLS.184-BUERAREMA/BA), Buerarema, BA no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (19/01/1982), residente e domiciliada Rua Nova 
Esperança, número 09, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Santana 
Leal e de Elisabete Nascimento Leal. 

ANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-58,FLS.100V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e um (25/10/1981), residente e 
domiciliado Rua Silvio Barbini, número 212, apartamento 51-A, Conjunto José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Regina Maria dos Santos. DANIELLA CHRISTINA 
FRANCO DE CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-35,FLS.283-TATUAPÉ/SP), Guarulhos, 
SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (19/02/1983), resi-
dente e domiciliada Rua Silvio Barbini, número 212, apartamento 51 A, Conjunto José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Franco de Camargo e de Isabel 
Cristina da Silva. 

FÁBIO ARRAIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Po-
juca, Estado da Bahia (CN:LV-A-74,FLS.14 MATA DE SÃO JOÃO/BA), Pojuca, BA no 
dia dezessete de novembro de mil novecentos e setenta e oito (17/11/1978), residente 
e domiciliado Rua Cristovão de Salamanca, número 426, bloco A, apartamento 51, 
Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Pimentel da Silva e de Maria das Graças Arrais da Silva. JOSEFA MARIA OLIVEIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Surubim, Estado de Pernam-
buco (CN:LV-A-14,FLS.064 VERTENTE DO LÉRIO/PE), Surubim, PE no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (13/12/1974), residente e domiciliada Rua 
Cristovão de Salamanca, número 426, bloco A, apartamento 51, Conjunto Habitacional 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Maria 
das Dores Oliveira da Silva. 

LUIS FELIPE SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão (CN:LV.A/001.FLS.038-SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA), Sucupira do Riachão, MA no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (28/02/1994), residente e domiciliado Rua Bacurau, número 503, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis da 
Silva e de Benedita de Sousa. JARDETE CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão 
(CN:LV.A/019.FLS.251-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA), Sucupira do Riachão, MA no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (18/08/1995), residente e 
domiciliada Rua Bacurau, número 503, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Tavares da Silva e de Maria de Nazaré 
Carvalho da Silva. 

LUCIANO MARCOS PINA MANFREDI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A-52,FLS.136V-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos 
e setenta e um (25/08/1971), residente e domiciliado Rua Gustavo Geley, número 15, 
bloco 04, apartamento 14, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Milton Manfredi e de Ivani Pina Manfredi. REGINA PASSOS, estado civil divorciada, 
profi ssão coordenadora pedagógica, nascida em Subdistrito Brás, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e cinquenta e nove (03/07/1959), 
residente e domiciliada Rua Gustavo Geley, número 15, bloco 04, apartamento 14, 
Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Américo Martinelli Passos 
e de Joanna Guaitoli Passos. 

ALEX SANDRO DE OLIVEIRA PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/261.FLS.124V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e seis (09/09/1996), residente e 
domiciliado Avenida Moisés Maimônides, número 126, casa 03, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Perez e de Marcia Oliveira da Silva. MILENA 
VIGATTI SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/299.FLS.283-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e oito (11/01/1998), residente e domiciliada Avenida Moisés Mai-
mônides, número 126, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vitor Genesio da Silva e de Solange Aparecida Vigatti de Oliveira. 

ODAIR CHIUVITE SILVESTRE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/054.FLS.277V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (08/06/1981), residente e domiciliado Estrada Morro 
dos Olhos D'Agua, número 330, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Carlindo Emidio Silvestre e de Aida Aparecida Chiuvite Silvestre. PRISCILA FERREIRA 
PLAZE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vida escolar, nascida em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/025.FLS.037-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e dois (10/06/1982), residente e domiciliada 
Estrada Morro dos Olhos D'Agua, número 330, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Alberto Plaze e de Rosa Maria Ferreira Plaze. 

JOSÉ AILTON VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em 
União dos Palmares, Estado de Alagoas (CN:LV-A 12,FLS.114-UNIÃO DOS PALMARES/
AL), União dos Palmares, AL no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (27/04/1979), residente e domiciliado Avenida das Pedreiras, número 2220, Borda 
do Campo, Quatro Barras, Estado do Paraná, Quatro Barras, PR, fi lho de José Vieira da 
Silva e de Josefa Francisca Vieira da Silva. FABIANA MOURA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante operacional, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV-A 195,FLS.194V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/11/1985), residente e domiciliada 
Rua Flor das Almas, número 499, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Santilio 
Oliveira dos Santos e de Zenaide Moura Santos. 

MARCELO DA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de departamento 
legal, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/339.FLS.293V-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (07/11/1985), residente e domiciliado Rua Meleiro, número 47, casa 03, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Alves de Almeida e de Carlota 
Maria da Silva de Almeida. DEBORAH DE OLIVEIRA MARTINS CUNHA, estado civil 
solteira, profi ssão educadora física, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-
A-49,FLS.174-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (10/12/1987), residente e domiciliada Rua Meleiro, número 47, casa 03, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Martins da Cunha e 
de Elza de Oliveira Martins Cunha. 

EVANDRO SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, nascido em 
Anagé, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.212 VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Anagé, 
BA no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (20/02/1973), residente e 
domiciliado Avenida Caititu, número 1.079, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira de Souza e de Valdívia Rosa de Souza. 
MARIA LÚCIA RODRIGUES BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Várzea Alegre, Estado do Ceará (CN:LV.A/016.FLS.145V-VÁRZEA ALEGRE/
CE), Várzea Alegre, CE no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e três 
(23/03/1983), residente e domiciliada Avenida Caititu, número 1.079, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bernardo da Fonseca 
e de Luiza Rodrigues Bernardo. 

JOÃO PAULO DA SILVA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Inhapi, Estado de Alagoas (CN:LV.A/036.FLS.058V MATA GRANDE/AL), Inhapi, AL no 
dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/11/1989), residente 
e domiciliado Rua Carnaval, número 141, casa 02, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Alves Bezerra e de Maria Aparecida da Silva Bezerra. 
NAJARA THUANI SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.201 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa (19/07/1990), residente e domiciliada 
Rua Carnaval, número 141, casa 02, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lourival de Jesus Santos e de Elaine Penteado Santos. 

HUGO MAGALHÃES CARRASCAL, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Cascais - Portugal, Portugal no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e 
sete (06/12/1977), residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, número 
1.374, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto Almeida Carrascal 
e de Rosa da Conceição Barbosa de Magalhães Carrascal. MARLI DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Regente Feijó, neste Estado (CN:LV.A/026.
FLS.288-REGENTE FEIJÓ/SP), Regente Feijó, SP no dia vinte e um de março de mil 
novecentos e setenta e cinco (21/03/1975), residente e domiciliada Avenida David Do-
mingues Ferreira, número 1.374, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
de Souza e de Amelia Correa de Souza. 

THIAGO MICHAEL DUARTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 259,FLS.243V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e seis (19/09/1996), 
residente e domiciliado Rua Coatá, número 84, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alexandre Gomes da Silva e de Claudinéia Duarte da Silva. MARIANE 
RODRIGUES RIBEIRO FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 186,FLS.85-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e sete (26/10/1997), residente 
e domiciliada Rua Rio Uruu, número 52, Jardim Morgante, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Ribeiro Francisco e de Emi Rodrigues Velho Ribeiro Francisco. 

RAFAEL CAPENE DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-04,FLS.262-BOM RETIRO/SP), São Paulo, SP no dia três de 
abril de mil novecentos e noventa e um (03/04/1991), residente e domiciliado Rua Cabo 
Joel Leite, número 418, casa 03, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Walter do Amaral e de Vanilde Capene. BARBARA REIS VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-133,FLS.155-VILA 
NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos 
e noventa e três (21/04/1993), residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, número 418, 
casa 03, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildway Vieira e 
de Edna Silva dos Reis Vieira. 

THIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em edifi cação, nascido em 
Rio Novo, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 53.FLS.80-RIO NOVO/MG), Rio Novo, MG 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e três (15/10/1993), residente e 
domiciliado Rua Victório Santim, número 738, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sineia Soares da Silva. NATALIE CRISTINA DOS SANTOS COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV-A 287,FLS.275-
2º SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), Santos, SP no dia três de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (03/04/1994), residente e domiciliada Rua Victório Santim, número 
738, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wesley Wagner Costa e de 
Ana Cristina dos Santos. 

DANIEL DE ANDRADE FABIANO, estado civil divorciado, profi ssão técnico em radiologia 
médica, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta (28/10/1980), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, número 
23, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anézio Donizetti Fabiano e de 
Maria Bernadete de Andrade Fabiano. VIVIANE FERREIRA FURLAN ANDRADE, es-
tado civil divorciada, profi ssão técnica em farmácia, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (31/07/1985), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, número 23, Jardim Cibele, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Agostinho Furlan e de Raquel do Carmo 
Ferreira Furlan. 

MOISÉS LUZ DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expe-
dição, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-13,FLS.130V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e setenta e sete 
(26/07/1977), residente e domiciliado Rua Joviania, número 143, bloco A, apartamento 
403, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito de Oliveira Almeida 
e de Lucinélia Luz Almeida. ELAINE APARECIDA DA SILVA AUGUSTO, estado civil 
viúva, profi ssão assistente jurídico, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
treze de maio de mil novecentos e sessenta e oito (13/05/1968), residente e domiciliada 
Rua Joviania, número 143, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Ferreira da Silva e de Rosalina Ferreira da Silva. 

IRAMAYA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/219,FLS.010-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e sessenta e oito 
(21/08/1968), residente e domiciliada Rua Rafael Fernandes, número 448, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Ramos da Silva e de Iracy Fernandes da 
Silva. GILVANIA PONTES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Recife, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/001,FLS.172-15º DISTRITO DE RECIFE/
PE), Recife, PE no dia onze de março de mil novecentos e setenta (11/03/1970), residente 
e domiciliada Rua Rafael Fernandes, número 448, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilvan Pontes da Silva e de Rizete Trajano Neres. 

WLADMIR JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão expedidor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.182 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e oitenta e sete (09/05/1987), residente e domiciliado Tra-
vessa Engenheiro Carlos Alberto Pedrini, número 26, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Alves de Oliveira e de Elizabete Luzia de Jesus. 
ANDREIA CRISTINA NUNES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.265-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (03/02/1988), 
residente e domiciliada Travessa Engenheiro Carlos Alberto Pedrini, número 26, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Tadeu Martins e de Maria 
Cecilia Nunes Martins. 

NOETE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gari, nascido em Varze-
lândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-10.FLS.65 VARZELÂNDIA/MG), Varzelândia, 
MG no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta e três (03/01/1973), residente 
e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, número 16-B, Colonia, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Ferreira da Silva e de Orozina Marques da Silva. 
CLEONICE MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 13,FLS.146V-VARZELÂNDIA/
MG), Varzelândia, MG no dia dezessete de abril de mil novecentos e setenta e três 
(17/04/1973), residente e domiciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, número 
16-B, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mamédio Moreira da Silva e de 
Alfreda Ferreira da Cruz. 

ALEX VICENTE TEIXEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/092,FLS.162V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e noventa e quatro (22/04/1994), residente e domiciliado 
Rua Doutor Joaquim D'Aquino Fonseca, número 171, casa 01, Casa Verde, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Alberico Teixeira de Lima e de Maria Elenice Vicente Lima. MARIA 
CAROLINA SANTOS DE SANCTIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guaianases, nesta Capital, (CN:LV.A/110,FLS.189V-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e quatro (05/03/1994), residente 
e domiciliada Rua Alexandre Mauro, número 57, bloco A, apartamento 43, Conjunto 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodolfo Eduardo de Sanctis e de 
Maria José dos Santos. 

VINICIOS MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor autônomo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.035V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e um (01/09/1991), residente e 
domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, número 15, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson da Silva e de Virginia Maria Marques Pereira. ROBERTA DE 
SANTANA COLCIAC, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/197.FLS.236-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e dois (07/12/1992), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio 
Curi, número 34, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Colciac e de Maria Cristina de Santana. 

JOSÉ RENATO MARCIANO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, (CN:LV.A/003,FLS.249V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(24/12/1976), residente e domiciliado Rua João Ruel, número 127, Conjunto José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Marciano e de Lourdes 
da Silva Marciano. SILVIA APARECIDA DE ALMEIDA THEODORO, estado civil 
divorciada, profi ssão promotora de vendas, nascida em Capela do Socorro, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(09/10/1981), residente e domiciliada Rua João Ruel, número 127, Conjunto José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Theodoro Filho e de Maria do 
Socorro de Almeida Theodoro. 

MARCO ANTONIO COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
edifi cações, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-235,FLS.282-
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (22/06/1992), residente e domiciliado Rua São Felix do Piauí, número 
851, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Ferreira e 
de Rosa Maria Costa Ferreira. JESSICA MORATORI ESPINOSA, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente comercial, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV-A-77,FLS.167V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia sete de setembro de 
mil novecentos e noventa e um (07/09/1991), residente e domiciliada Rua Tembetaru, 
número 218, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Espinosa e de Lourdes Moratori. 

ERIC JHONSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/122.FLS.244-2º 
DISTRITO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Jaboatão dos Guararapes, PE 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (23/08/1994), 
residente e domiciliado Rua José Dias Velho, número 128, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Laurentino da Silva e de Edivania 
Sebastiana da Silva. KATHLEEN ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.063V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e nove 
(01/08/1999), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, número 128, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Oliveira Santos 
e de Silvana Nascimento Alves. 

SERGIO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de departamento pessoal 
junior, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/069.FLS.273V-2º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (19/05/1989), residente e domiciliado Rua Canto da Tarde, número 135, 
bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Gomes da Silva e de Maria de Fatima Ferreira de Lima Silva. VIR-
GINIA PIMENTA BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/195.FLS.290V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de outubro de mil novecentos e noventa e um (22/10/1991), residente e domiciliada 
Rua Artur Cadore, número 35, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jacob Campelo do Bomfi m Neto e de Cecilia Bicego Pimenta Bomfi m. 

ÁLEFE DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/145.FLS.081V-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e quatro (29/04/1994), residente e 
domiciliado Rua Professor Hasegawa, número 1.561, bloco H, apartamento 11, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Santos Lima e de Maria Aparecida 
da Silva. ESTEFANY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/207.FLS.003V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
três de julho de mil novecentos e noventa e seis (03/07/1996), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, número 1.613-G2, bloco D, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Francisca Neiva Silva Andrade. 

FABIO SILVAS DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão analista contábil, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (26/06/1982), residente e domiciliado Rua Egidio Asan, 
número 34, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente 
Alves dos Anjos e de Hilda Silvas dos Anjos. ANDREIA CRISTINA DE ABREU SILVA 
BARBOSA, estado civil viúva, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), 
residente e domiciliada Rua Giovanni Quadri, número 327, Conjunto José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Caetano da Silva Filho e de Ana Zilda 
Duque de Abreu Silva. 

FELICIANO DOS SANTOS MORAIS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Ermida - Portugal, Ermida - Portugal no dia trinta de outubro de mil novecentos e 
quarenta e oito (30/10/1948), residente e domiciliado Rua Dominique Serres, número 204, 
bloco B, apartamento 31, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Ferreira de Morais e de Margarida dos Santos Assunção. MARIA APARECIDA 
PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em California, Estado do 
Paraná, California, PR no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (17/12/1962), residente e domiciliada Rua Doutor Mario Carvalho de Souza Aranha, 
número 06, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Pereira e de 
Geralda de Castro. 

CLAUDEMIR BISPO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-23,FLS.166-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (02/02/1982), residente e 
domiciliado Rua Chubei Takagashi, número 751, bloco A, apartamento 22, Colonia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Bispo de Santana e de Josefa Batista de 
Santana. CAREN BARROS ALVES, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A-76,FLS.164 VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e seis (07/07/1986), 
residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, número 751, bloco A, apartamento 
22, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Antonio Alves e de Helena 
Maria Barros Pereira. 

ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-19,FLS.241V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos 
e setenta e sete (27/05/1977), residente e domiciliado Rua Jaguaruna, número 116, 
casa 35, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Fidelis da Silva e de 
Dalva de Carvalho Carneiro. DANILA MATOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de relacionamento, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 
154,FLS.264-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (25/10/1983), residente e domiciliada Rua Jaguaruna, 
número 116, casa 35, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Jose 
da Silva e de Judite Matos da Silva. 

GABRIEL GONÇALVES DE AGUIAR, estado civil divorciado, profi ssão técnico de re-
frigeração, nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (11/01/1979), residente e domiciliado Rua 
Francisco Albani, número 739, apartamento 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel Gonçalves de Aguiar Neto e de Ivete Licciani de Aguiar. ERIKA BERNARDO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital, (CN:LV.A/116,FLS.146V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e dois (29/03/1982), residente e 
domiciliada Rua Bento dos Reis, número 126, bloco B, apartamento 54, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Soares dos Santos e de Maria do Socorro Bernardo da 
Silva Santos. 

JEFERSON RODRIGUES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-20,FLS.197Vº-
VARZELÂNDIA/MG), Varzelândia, MG no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (11/12/1995), residente e domiciliado Rua Coatá, número 184, casa 01, 
Cidade A. E. Cavalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Ferreira de França 
e de Deusly Soares Rodrigues. FABIANE GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Varzelândia, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV.A-09,FLS.184Vº-BONANÇA/MG), Varzelândia, MG no dia sete de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (07/02/1992), residente e domiciliada Rua Coatá, número 
184, casa 01, Cidade A. E. Cavalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria 
Gonçalves de Souza e de Ivonete Gonçalves dos Santos. 

FERNANDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/076,FLS.247V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (18/08/1984), residente e 
domiciliado Rua Cristina Pisan, número 237, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Ferreira dos Santos e de Catarina Silva dos Santos. 
VANESSA CRISTIANE DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital, (CN:LV.A/103,FLS.137-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e 
oitenta e um (28/11/1981), residente e domiciliada Rua Cristina Pisan, número 237, 
Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Vitor de 
Barros e de Helena Herculina da Silva Barros. 

JOSÉ MOACIR DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Umbuzeiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/009.FLS.017-UMBUZEIRO/
PB), Umbuzeiro, PB no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(11/09/1983), residente e domiciliado Rua dos Secadouros, número 10-A, casa 02, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Souza e de 
Maria de Fátima de Souza. LUCÉLIA APARECIDA DE SOUSA LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora especialista II, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/085.
FLS.287-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (30/01/1986), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, número 
10-A, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de 
Sousa Lima e de Luciene de Sousa Lima. 

DIEGO FRANCISCO SIQUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-47,FLS.210-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e dois (08/05/1982), 
residente e domiciliado Rua Cipó de Chumbo, número 168, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo José da Silva e de Ivanete Siqueira da Silva. MARILDA 
RODRIGUES BARBOZA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 56,FLS.182V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (02/02/1990), residente e domiciliada Rua Trussu, 
número 510, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Barboza do 
Bomfi m e de Maronita Rodrigues Raimundo Barboza. 

DIEGO WILLIANS FRANCISCO VERONESI, estado civil solteiro, profi ssão coorde-
nador de manutenção, nascido em Distrito de Jafa, Município de Garça, neste Estado 
(CN:LV.A/003.FLS.030-JAFA-GARÇA/SP), Garça, SP no dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e oitenta e cinco (16/08/1985), residente e domiciliado Rua Bilac 
Pinto, número 364, Jardim Parati, Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande, SP, fi lho de Osni Roberto Veronesi e de Dirce Francisco. SILVANA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão supervisora comercial, 
nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/255.FLS.163-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (05/01/1988), residente e domiciliada Rua Francisco Vidal, número 23, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pedroso dos 
Santos e de Rosa Maria de Oliveira dos Santos. 

RICARDO DEZANI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-192,FLS.478-1º SUBDISTRITO SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(14/09/1984), residente e domiciliado Rua Isabel Redentora, número 165, casa 15, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e 
de Maria de Lourdes Dezani da Silva. BIANCA BERTI SOBRAL, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-154, 
FLS.209 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e sete (04/08/1987), residente e domiciliada Rua Isabel Redentora, número 
165, casa 15, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio Sobral 
e de Léia Berti Sobral. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JEFFERSON EVANGELISTA LIANDRO, estado civil solteiro, profissão cabelei-
reiro, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-15,FLS.150 MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(22/10/1979), residente e domiciliado Rua Capitania de Itamaracá, número 750, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Evangelista Liandro 
e de Maria José Liandro. LUCIANO AUGUSTO VALERIO, estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-16,FLS.197-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta 
e oito (06/03/1978), residente e domiciliado Rua Capitania de Itamaracá, número 
750, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Valerio e de 
Maria da Penha Augusta Valerio. 

REINALDO FERNANDES COUTO, estado civil divorciado, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de 
março de mil novecentos e oitenta e um (18/03/1981), residente e domiciliado 
Avenida Adutora, número 951, Nova Poá, Poá, neste Estado, Poá, SP, filho 
de Uiara Cicero Couto e de Marilene Fernandes Couto. DANIELE RIBEIRO 
CAMARGO, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.040-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(08/06/1985), residente e domiciliada Rua Serrana, número 380, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo de Azevedo Camargo e de Maria 
Aparecida Ribeiro Camargo. 

ELIEL LOPES BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Morro do Chapéu, Estado da Bahia (CN:LV-A-29,FLS.029 DISTRITO DE VENTURA-
MORRO DO CHAPÉU/BA), Morro do Chapéu, BA no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e setenta e oito (01/08/1978), residente e domiciliado Rua Domingos 
Rubino, número 287, bloco 02, apartamento 14, Conjunto Habitacional José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Borges Brandão e de Maria 
Lopes Brandão. JOELITA MIRANDA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profis-
são do lar, nascida em Utinga, Estado da Bahia, Utinga, BA no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e setenta (22/02/1970), residente e domiciliada Rua 
Domingos Rubino, número 287, bloco 02, apartamento 14, Conjunto Habitacional 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Teixeira de Almeida e 
de Júlia Gomes de Miranda. 

LEONARDO FERREIRA EUGENIO, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-46,FLS.127-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/12/1988), residente e domiciliado Rua Dona Emilia Escarparo, número 453, Jardim 
Zaíra, Mauá, neste Estado, Mauá, SP, fi lho de Valter de Jesus Eugenio e de Elzuita Fer-
reira Eugenio. MICHELE CRISTINE HONORIO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de vendas, nascida em Curitiba, Estado do Paraná (CN:LV-A-247,FLS.172-1º 
OFÍCIO DE CURITIBA/PR), Curitiba, PR no dia vinte e um de outubro de mil novecentos 
e setenta e nove (21/10/1979), residente e domiciliada Rua Estevão de Araujo Almeida, 
número 904, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marlene 
Honorio Pereira. 

FÁBIO CARLOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.045-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (05/09/1982), residente 
e domiciliado Rua Albertina de Medeiros, número 1.274, Vila Danúbio Azul, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia Pereira. DEISE LARANJEIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Jequié, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/055.FLS.161V-BOAÇU-JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia três de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (03/02/1984), residente e domiciliada Rua Albertina de 
Medeiros, número 1.274, Vila Danúbio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelino 
Lino dos Santos e de Maria Laranjeira dos Santos. 

ADRIANO FARIAS LEAL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido 
em Candido Sales, Estado da Bahia (CN:LV-A 53,FLS.100.BELO CAMPO/BA), Candido 
Sales, BA no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/01/1985), residente 
e domiciliado Rua Arvore da Cera, número 60, viela 03, Jardim Santo Antonio, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Barbosa Leal e de Neusa Farias Leal. JUCILENE 
BATISTA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Belo Jardim, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A 02,FLS.154-DISTRITO SERRA DO VENTO-BELO 
JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta 
e nove (17/01/1979), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bergamo, número 
135, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Calado de Araujo e de 
Maria de Lourdes Batista de Araujo. 

AWESTER GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/219.FLS.077 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (01/01/1995), residente e domiciliado Rua 
dos Secadouros, número 777-C, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Aparecida Gomes de Souza. DEBORA LETICIA ROSARIO MAIA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/251.FLS.266V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e seis (20/06/1996), 
residente e domiciliada Rua Torquato Ponte Lima, número 52, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Silva Maia e de Dalva do Rosario Maia. 

JÚLIO CÉSAR DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
obras, nascido em Barras, Estado do Piauí (CN:LV.A/045.FLS.056-BATALHA/PI), Bar-
ras, PI no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e um (05/04/1991), residente 
e domiciliado Rua Pacarana, número 14-A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas da Silva Carvalho e de Francisca 
das Chagas Silva. GÉSSIKA MARIA DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida em Batalha, Estado do Piauí, Batalha, PI no dia vinte e quatro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (24/02/1992), residente e domiciliada Rua 
Pacarana, número 14-A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Costa E Silva e de Maria Célia de Sousa. 
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

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FABIO SANTOS MACHADO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Bauru - SP, no dia 01 de dezembro de 1976, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Airton de Padua Machado e de Arlete 
Santos da Costa. A pretendente: DANIELA CORREA LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 18 de 
maio de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Mario Lopes 
Munhoz e de Neusa Correa Lopes. R$ 35,00

O pretendente: RENATO DA SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de escolta, nascido em Santos (2º Subdistrito) - SP, no dia 31 de julho de 1985, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto da Silva Fernandes e 
de Renata Carvalho Fernandes. A pretendente: ALESSANDRA PESSOTTI GALLO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de credenciamento, nascida em São Paulo 
(Registrada no Jardim Paulista) SP, no dia 11 de junho de 1981, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Genaro Antonio Gallo e de Sandra Regina Pessotti 
Gallo. R$ 35,00

O pretendente: FELIPE RODRIGUES VITA, estado civil divorciado, profi ssão 
educador físico, nascido em São Paulo - SP, no dia 06 de novembro de 1982, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vita Neto e 
de Laureci Rodrigues Vita. A pretendente: MARCELA GARCIA CRUZ, estado civil 
divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 12 de março 
de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Cruz 
Neto e de Eliana Garcia Cruz. R$ 35,00

O pretendente: MAURO BRINO GARCIA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
florestal, nascido em Catanduva - SP, no dia 07 de junho de 1985, residente e 
domiciliado na Chácara California, São Paulo - SP, filho de Mauro de Jesus Garcia 
e de Sueli Brino Garcia. A pretendente: STELA GOMES RODRIGUES, estado 
civil solteira, profissão bióloga, nascida em São Paulo (Registrada na Moóca) SP, 
no dia 11 de setembro de 1987, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, 
São Paulo - SP, filha de Joaquim Gomes Rodrigues e de Ana Beatriz Evangelista 
Rodrigues. R$ 35,00

O pretendente: ROBERTO RAMIREZ AUGUSTO, estado civil solteiro, profissão 
gráfico, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 20 de 
agosto de 1971, residente e domiciliado no Cambuci, São Paulo - SP, filho de 
Roberto Augusto e de Isabel Ramirez Augusto. A pretendente: FERNANDA DE 
CASSIA BORIN, estado civil solteira, profissão médica, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 05 de novembro de 1980, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filha de José Bras Borin e de 
Darcy Campanari Borin. R$ 35,00

O pretendente: GUSTAVO VARGAS RIBEIRO TORRES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de extrusora, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 06 de 
junho de 1997, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Pedro 
Borges Torres e de Kelen Fernanda Vargas. A pretendente: GIOVANNA CASGRANDE 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora auxiliar, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 03 de junho de 1998, residente e domiciliada na 
Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de Laerte Souza de Oliveira e de Cristiane Lopes 
Casagrande. R$ 35,00

O pretendente: MARCELO FRANCISCO BARBOSA PEREZ, estado civil divorciado, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 09 de novembro de 1983, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Cândido Perez e de 
Ana Odete Barbosa Perez. A pretendente: JANAINA ANDREIA RODRIGUES, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 10 de maio de 
1978, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José Alberto 
Rodrigues e de Hilda Conceição Rodrigues. R$ 35,00

O pretendente: GILMAR TIBURCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Santo André (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 
15 de abril de 1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto 
Tiburcio da Silva e de Eliza Comelli. A pretendente: MAGDA REGINA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Londrina (Registrada no 
1º Registro Civil e 6º Ofício de Notas) - PR, no dia 12 de junho de 1978, residente e 
domiciliada no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lha de João Felix de Souza e de 
Maria Castorina de Souza. R$ 35,00

O pretendente: OMAR MOHAMED KITAPWA, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, 
nascido em Tanga, Tanzânia, no dia 25 de maio de 1970, residente e domiciliado na 
Vila Antonina, São Paulo - SP, fi lho de Mohamed Kitapwa e de Mwanamkisi Zuberi. 
A pretendente: JULIANA BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, no dia 10 de dezembro de 1990, 
residente e domiciliada na Vila Antonina, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Batista da Silva 
e de Josefa Bezerra da Silva. R$ 35,00

O pretendente: BRUNO GORI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
edifi cações, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 10 de junho de 
1991, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Moacir Marcos 
de Oliveira e de Cristiane Gori de Oliveira. A pretendente: MAYARA ROSA MACHADO, 
estado civil solteira, profi ssão projetista, nascida em São Paulo (Registrada em Penha 
de França) SP, no dia 25 de abril de 1994, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Machado e de Terezinha de Jesus Rosa. R$ 35,00

O pretendente: DANIEL DELGADILLO ALBA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido na Bolivia, no dia 28 de dezembro de 1983, residente e domiciliado na Chácara 
Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Cancio Delgadillo Miranda e de Nora Alba Siles. A 
pretendente: DANIELA FEITOSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão consultora de 
turismo, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 27 de setembro 
de 1979, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de José 
Rubens Alves e de Maria Goretti Feitosa Alves. R$ 35,00

O pretendente: ANDRÉ BERTELLI AMAT, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo (Registrado em Guaianases) SP, no dia 17 de junho de 1981, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Djair Amat e de Maria de 
Lourdes Bertelli Amat. A pretendente: ANDRÉIA DE MORAIS PACHECO, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, 
no dia 28 de janeiro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Osmar Alves Pacheco e de Livanete de Morais Pacheco. R$ 35,00

O pretendente: GUILHERME DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Bandeirantes - PR, no dia 06 de abril de 1992, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Leonilson Duarte e de Maria Aparecida 
Missioneiro. A pretendente: DAMARIS LUCIA AZAVEDO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de call center, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, 
no dia 23 de agosto de 1994, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de Adolfo Azevedo e de Vera Lucia Rodrigues Azevedo. NIHIL

O pretendente: LEANDRO ISA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 06 de agosto de 1983, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Seisso Isa e de Kikue Iogi Isa. 
A pretendente: THAYNARA JULIANA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Guaratinguetá (Registrada no 2º Subdistrito) - SP, no dia 17 de janeiro 
de 1996, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Cristiane da 
Silva. NIHIL

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ETTORE DE ALMEIDA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 31 de agosto 
de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sergio de 
Almeida Marques e de Sonia Regina de Camargo Marques. A convivente: FERNANDA 
ESTELINA TRAMA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Santo André 
(Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 26 de setembro de 1985, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Sidney Trama e de Maura Estelina Trama. Faço 
saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525 I, III e IV do Código Civil Brasileiro exigido pelo art. 
8º da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

O pretendente: RENATO SEGANTIM, estado civil solteiro, profi ssão marketing, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 01/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Otavio Cesar Segantim e de Lucia Voinschi Segantim. A pretendente: NATÁLIA 
BIOLCATTI SERPELONI, estado civil solteira, profi ssão engenheira agrônomo, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 28/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Edson Serpeloni e de Elaine Biolcatti Serpeloni.

O pretendente: MARCELO DE BARROS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almaxarifado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/04/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Quirino da Silva e de Ana Lucia de Barros. A 
pretendente: MICHELA SOUZA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marisio Sergio de Morais e de Maria do Rosario de Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ STOPPA LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão 
designer gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/04/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Lourenço e de Rosangela Silva Stoppa 
Lourenço. A pretendente: ANA CAROLINA SABA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/05/1990, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de Fares Hid Saba e de Rosa Maria Botelho Saba.

O pretendente: DIOGO BARIÃO FIGUEIREDO, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gil Pereira de Lemos Figueiredo Junior e de Lidia Barião Figuei-
redo. A pretendente: CECILIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/08/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Moreira dos Santos e de Ana Sandra da Silva.

O pretendente: DANIEL ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jornou Pereira dos Santos e de Ana Rita Alves dos Santos. A 
pretendente: JORDANA PICIRILLI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Januario da Silva e de Alexandra Picirilli da Silva.

O pretendente: JHONATAN FABRÍCIO MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão químico, 
nascido em Curitiba - PR, no dia 24/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Renato de Souza Machado e de Carla Christina Fabricio da Silva 
Machado. A pretendente: AMANDA GODOY SATIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/01/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Satiro de Oliveira Filho e 
de Marcia Aparecida Satiro de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN HIROSHI OSSIAMA GADELHA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/12/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Facanha Gadelha e de 
Nilza de Souza Ossiama Gadelha. A pretendente: ALINE GONÇALVES DE MORAES, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista de ótica, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens 
Vieira de Moraes e de Ilza Conceição Gonçalves de Moraes.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO FREITAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão adminis-
trador de empresas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/09/1956, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Teixeira da Silva e de Maria Leticia Freitas 
da Silva. A pretendente: TATIANA DABISCHA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/11/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Georg Wilhelm Dabischa e de Maria da Natividade Silva Dabischa.

O pretendente: JOSÉ IVALDO GUERRA, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido em Cedro - CE, no dia 07/12/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carneiro Guerra e de Maria Beatriz Ribeiro. 
A pretendente: ANGELA DE FATIMA ZORZELA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Xambrê - PR, no dia 02/10/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Zorzela e de Maria José Zorzela.

O pretendente: ERIVELTON BRANDÃO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
setor de supermercado, nascido em Canarana - BA, no dia 28/12/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Ivanilson dos Santos Alves e de Marilene Ferreira Brandão Alves. A 
pretendente: KATHERINE GRANGEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 22/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Izaias Augusto da Silva e de Giselda Grangeiro da Costa Silva.

O pretendente: DENILSON JACKSON FURTADO, estado civil solteiro, profi ssão garçon, 
nascido em Teresina - PI, no dia 18/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Dalsa Furtado. A pretendente: NATASHA CORRÊA DE 
ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 07/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos da Silva e de Carmen Helena Corrêa de Almeida da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DISNEY FURTADO, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em Teresina - PI, no dia 31/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Mario Dalsa Furtado. A pretendente: KARLA CRIS PINA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Luiz Pina e de Maria José da Silva Pina.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ARAUJO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Tauá - CE, no dia 28/08/1988, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bezerra Filho e de Maria Rodrigues de Araujo. A 
pretendente: SARA JANE SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Gandu - BA, no dia 15/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adelicio Pinheiro de Jesus e de Regina Batista dos Santos.

O pretendente: TIAGO FERRONI, estado civil solteiro, profi ssão assistente de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adriano Tadeu Ferroni e de Sirlene Peres Ferroni. A pretendente: 
FERNANDA DE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica em seguros, nascida 
em Santo André - SP, no dia 30/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando Severino da Silva e de Alcinda de Lima Barbosa.

O pretendente: DAVID COPPOLA, estado civil divorciado, profi ssão contador, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 16/12/1962, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Dirceu Coppola e de Carminda de Jesus Coppola. A pretendente: RAIMUNDA 
NONATA CARIOCA CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Eirunepé - AM, no dia 02/04/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Cavalcante Pinto e de Altina Carioca Cavalcante.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ALEJANDRO CAMACHO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de cad, nascido em Andres Ibañez, Santa Cruz, Bolivia, no dia 22/03/1984, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alejandro Camacho Munoz e de 
Maria de Lourdez Araujo Velasquez. A pretendente: LILIAN BRITO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de máquina injetora, nascida neste Subdistrito - SP, no 
dia 02/10/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Justino da Silva e de Mari Ajosefi na Brito Silva.

O pretendente: GUILHERME BONACIN DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletrico, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 07/10/1991, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Paixão de Almeida e 
de Edmára Maria Bonacin de Alçmeida. A pretendente: LUCIANA RODRIGUES BORGES, 
estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 
12/09/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaury 
Babieri Borges e de Marilia Maria Rodrigues Borges.

O pretendente: RENAN KOTAKA DE MOURA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/10/1996, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Aparecido de Moura Campos 
e de Marta Satiko Kotaka. A pretendente: MONIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 08/09/1998, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Oliveira e 
de Percia Santiago de Oliveira.

O pretendente: GIOVANNI CALDERONI STATONATO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/11/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Statonato e 
de Soraia Calderoni Statonato. A pretendente: JULY NICOLI BARBOSA BITENCOURT, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santos - SP, no dia 24/10/1997, 
residente e domiciliada em Vicente - SP, fi lha de Rogerio Cabral Bitencourt e de Elaine de 
Oliveira Barbosa Bitencourt. Obs.: Edital recebido do Ofi cial de São Vicente - SP.

O pretendente: RENATO AZUMA, estado civil solteiro, profi ssão instrutor de direção, 
nascido em Ibiuna - SP, no dia 11/02/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mitsugui Azuma e de Maria Eunice Ferreira Azuma. A pretendente: 
AMIRA HOMSI, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Santa 
Cecília - SP, no dia 11/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Lutfi  Naim Homsi e de Neuza Delgado Pereira.

O pretendente: MANOEL PESSÔA LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pro-
gramador, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 19/10/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pessôa Lima e de Maria 
Fernandes de Lima. A pretendente: AMANDA REHEM SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 22/09/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amâncio Dantas de 
Santana e de Ilza Rehem de Santana.

O pretendente: BRUNO CANCIAN DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
inteligência de mercado, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 26/11/1985, residente e 
domiciliado na Vila Penteado, São Paulo - SP, fi lho de Aldeni Freire de Lima e de Nadir Can-
cian. A pretendente: JOYCE TEXEIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão analista contábil 
senior, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia 04/05/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Teixeira Lima e de Claudia Silva.

O pretendente: JOSÉ APARECIDODIAS, estado civil divorciado, profi ssão servidor público 
federal, nascido em Avaré - SP, no dia 19/06/1966, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ginei Gallego Dias e de Matilde Roldão Dias. O pretendente: 
JOÃO PAULO DE SIQUEIRA TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido Tremembé - SP, no dia 12/04/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Benedito Teixeira e de Jaira de Oliveira Teixeira.

O pretendente: ALEXANDER BOLANOS PUYO, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido na Colombia, no dia 18/10/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jaime Bolanos e de Martha Graciela Puyo Solano. A pretendente: 
KAREN ESTEFANIA LANCHEIROS BOLIVAR, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida na Colombia, no dia 04/11/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Emilio Lancheiros Herrera e de Margarita Bolivar Orjuela.

O pretendente: EMERSON DE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 28/08/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Ferreira dos Santos e de 
Maria Perpetua Ribeiro dos Santos. A pretendente: KATIA NORIE SAITO, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
02/09/1974, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Toshio 
Saito e de Janete Eiko Saito.

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

PARATEC PARA RAIOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 45007216 emitida em 21/11/2016 para
Fabricação de Dispositivos Industriais de Controle Elétrico, sito à Rua Coaquira, 217,
Vila Anastácio, São Paulo/SP.

AUTO POSTO VITOHARY LTDA. torna público que solicitou a CETESB a Licença de Opera-
ção (ampliação equipamentos) para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes -
Posto Revendedor, sito à Av. Renata, 500/500A, Ch. Belenzinho, São Paulo/SP.

AUTO POSTO VITOHARY LTDA. torna público que solicitou a CETESB a renovação
da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes -
Posto Revendedor, sito à Av. Renata, 500/500A, Ch. Belenzinho, São Paulo/SP.

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. 

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. 

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. 

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

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

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

O pretendente: JOSÉ RUBENS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em Itajuipe - BA, no dia 28/11/1973, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bartolomeu dos Santos e de 
Erenice Santos de Oliveira. A pretendente: ARLENE DE JESUS SALES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 09/09/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino 
Sales e de Mirian Maria de Jesus Sales.

O pretendente: ALEX RODRIGUES MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/05/1995, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Vidal Martins e de Marlene 
Rodrigues de Araujo. A pretendente: JESSICA DE ANDRADE SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão gerente de plantão, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 14/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo 
de Andrade Silva e de Maria Neuza da Silva.

O pretendente: ANTONIO SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de cozinha, nascido em Carmesia - MG, no dia 29/03/1954, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Soares da Silva 
e de Sebastiana Barboza da Silva. A pretendente: ROSELI FELIX DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tercilio Mares 
da Silva e de Maria José Felix da Silva.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Juiz de Fora - MG, no dia 
16/02/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Cardoso e de Regina Célia dos Santos. A pretendente: JESSICA BERNARDES, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 18/06/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Carlito Soares Bernardes e de Selma Severina Bernardes.

O pretendente: MAXWELL LOPES LANDINE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Landine dos Santos 
Denise Lopes Landine dos Santos. A pretendente: BIANCA SILVA FONTES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio da 
Silva Fontes e de Ivaneide Silva Fontes.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA E SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/09/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Oliveira Silva e de Elisângela 
Pereira e Silva. A pretendente: AMANDA BARBOSA DE SOUZA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/01/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Cavalcante de Souza 
e de Iolanda Barbosa de Souza.

O pretendente: ANDERSON MARTINS DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdivino Bandeira da Rocha e de Edite 
Martins dos Reis. A pretendente: VANIA SANTANA PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 17/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agemiro 
Dutra Pereira e de Maria Eva de Santana Pereira.

O pretendente: BRAYAN KYOKAZU MAKIA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão estampador, nascido em Santo André - SP, no dia 27/01/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Makia e de Cristina 
Fernandes dos Santos Makia. A pretendente: STEPHANIE FERNANDES FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 18/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fernando Batista Ferreira e de Marlene Fernandes Siqueira.

O pretendente: RICARDO SANTOS DE PAULA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Cirilo de Paula e de Maria das 
Graças Ferreira dos Santos. A pretendente: MARILIA GABRIELA GALDINO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caraguatatuba 
- SP, no dia 19/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Otavio Galdino da Silva Filho e de Regina Celia da Silva.

O pretendente: THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de entrega, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Santos de Oliveira 
e de Luzmar de Oliveira. A pretendente: MARINILDA RIBEIRO DOS SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 13/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lindolfo 
Ribeiro dos Santos e de Maria de Jesus dos Santos.

A pretendente: GRAZIELLE BARROS DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1993, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Aparecido de Carvalho 
e de Florencia Barros da Silva. A pretendente: TIELLE VALQUIRIA BERLOFA RANGEL, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 17/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Claudio Alves Rangel e de Elita Damasceno Berlofa.

O pretendente: CAÍQUE PEREIRA SANTOS DUARTE, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Ipiau - BA, no dia 27/07/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Artur Alberto Pinto Duarte e de Tânia 
Pereira Santos. A pretendente: ARIANA LOPES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ipiau - BA, no dia 30/03/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Guilherme Joaquim de Souza e de 
Jusciara de Jesus Lopes.

O pretendente: THIAGO AUGUSTO FLORIANO DE FREITAS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em Caraguatatuba - SP, no dia 
01/01/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marta Aparecida 
Floriana de Freitas. A pretendente: DANIELLE SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/10/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson 
Ferreira dos Santos e de Cristina Ferreira Silva dos Santos.

O pretendente: VITOR HUGO ALVES DA MOTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1998, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arinaldo Ramos da Mota e de 
Marileide Alves dos Santos. A pretendente: ANA ESTER MENDES SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
no dia 27/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Santos Souza e de Rita de Cassia Nascimento Mendes.

O pretendente: JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão analista comercial, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 21/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge 
de Jesus Santos e de Analia Rodrigues da Cruz. A pretendente: ALEXANDRA AL-
VES BISPO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/07/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourivalk Bispo Rodrigues Filho e 
de Maria Alves de Castro.

O pretendente: ALEX MARQUES LOBATO DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 14/07/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Lima e de Os-
marino Marques Lobato. A pretendente: HELOÁ ROBERTA ROMÃO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 30/10/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Heloisa 
Helena Romão Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS FELISBINO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em Bom Jesus do Galho - MG, no dia 02/07/1967, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Felisbino Coelho e de 
Aurora Martins de Souza. A pretendente: FRANCISCA DA CRUZ PARENTES, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Alto Longá - PI, 
no dia 24/10/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Hermelino Sueiro Parentes e de Adelaide Lima Lopes.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS COSME DA LUZ, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico em segurança do trabalho, nascido em Tuntum - 
MA, no dia 09/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Freire da Luz e de Margarida Cosme da Luz. A pretendente: HELENYS SOUZA 
DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão técnica 
em enfermagem, nascida em Guarulhos - SP, no dia 31/01/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anatolio Brito dos Santos e de Helenita Souza 
Silva dos Santos.

O pretendente: AMILTON RICARDO LOPES DE CASTRO JÚLIO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em Itu - SP, no dia 
03/01/1968, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Júlio e de Helena Lopes de Castro Júlio. A pretendente: MARLICE GONÇALVES DE 
ANDRADE SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gildasio Ribeiro Santos e de Maria Dominga Gonçalves de 
Andrade Santos.

O pretendente: GIVANILDO APARECIDO MARTINS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão açogueiro, nascido em Iguape - SP, no dia 01/10/1976, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Damasio Martins e de Maria 
Ribeiro Martins. A pretendente: AMANDA SILVA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão supervisora de atendimento, nascida em Itaquaquecetuba 
- SP, no dia 20/08/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Lindolfo Soares de Almeida e de Luzia Silva de Almeida.

O pretendente: RODRIGO ALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão ferramenteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 02/10/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Alves de Souza e de Elenice 
Fatima de Souza. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão executiva operacional, nascida em São Paulo - SP, no dia 
25/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Cardoso 
da Silva e de Maria Nina Oliveira da Silva.

O pretendente: GENIVAL GOMES SIMPLICIO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão aposentado, nascido em Pesqueira - PE, no dia 01/10/1957, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Candido Simplicio e de Severina 
Gomes da Silva. A pretendente: MARIA NEIDE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Garanhuns - PE, no dia 15/11/1955, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Venancia Maria da Conceição.

O pretendente: ALCIDES MIKAEL BARROSO DUARTE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão recepcionista hospitalar, nascido em Tejuçuoca - CE, no 
dia 10/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Castelo 
Gomes Duarte e de Maria de Fatima Barroso de Sousa. A pretendente: RENATA SILVA 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão reguladora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 12/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Silva Santos e de Jacinta Carlos Santos.

O pretendente: TÁCIO NEVES LIMA E SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão manobrista, nascido em São Tomé - RN, no dia 14/10/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ronaldo de Souza e de Gelcimar 
Ponciano de Lima Sousa. A pretendente: LÍLIAM MARIA SILVA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Cruz Alta - RS, no dia 
28/11/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Esteves 
da Silva e de Maria de Fátima Silva da Silva.

O pretendente: SIDINEI APARECIDO BRILHARINA DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São João do Ivaí - PR, no dia 
18/04/1969, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira 
dos Santos e de Alzira Mendes Brilharina dos Santos. A pretendente: DIVA APARECIDA 
DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 26/01/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Helio de Lima e de Wilma de Lima.

O pretendente: ALBENIR JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Palmares - PE, no dia 11/04/1974, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Ivonete Maria 
Dias. A pretendente: LEDIANE APARECIDA DE SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/12/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlo de Siqueira e 
de Maria do Carmo de Siqueira.

O pretendente: ANTONIO ACIOLI DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil viúvo, profi ssão conferente, nascido em São José da Coroa Grande - PE, no dia 
06/10/1959, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Pedro 
dos Santos e de Dalva Acioli dos Santos. A pretendente: CECILIA MARIA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Igaporã - BA, 
no dia 13/09/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sindulfo 
Alves da Silva e de Celina Maria da Silva Alves.

O pretendente: DAVI CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
artista plástico, nascido em Alto Piquiri - PR, no dia 30/01/1963, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Lino Corrêa e de Maria Batista Corrêa. 
A pretendente: MARIA ROSA NASCIMENTO DE SANTANA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/08/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Zulmiro Jesus de Santana 
e de Matilde Izidora do Nascimento.

O pretendente: LEANDRO FELIX RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Gonçalo - RJ, no dia 16/02/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Laudelino Rodrigues e de 
Maria José Felix Rodrigues. A pretendente: ROBERTA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/12/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miriam Ribeiro.

O pretendente: ALAN DUARTE SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ofi cial eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abelito de Jesus Santos e de Maria 
Duarte Santana. A pretendente: TAMIRIS DE JESUS AZEVEDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/02/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joilson da Silva Azevedo 
e de Regina Nunes de Jesus Azevedo.

O pretendente: ANDERSON VENTURA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em eletronica, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/04/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio Silva de Oliveira e 
de Marcia Oliveira Ventura. A pretendente: MAGDA APARECIDA COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 29/07/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jorge Antonio da Costa e de Eliana Haj da Costa.

O pretendente: CARLOS HENDERSON MENDES DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão montador de moveis, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
16/09/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos 
Santos de Lima e de Maria de Fatima Barbosa Mendes de Lima. A pretendente: CLEIDIANE 
DE SOUZA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Lago da Pedra - MA, no dia 07/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Rufi no Gomes e de Lucia de Souza Gomes.

O pretendente: JOSEMAR NASCIMENTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Jacobina - BA, no dia 19/10/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Inácio da Silva e de Maria da 
Conceição Nascimento da Silva. A pretendente: ISABELA MARTINA DE CARVALHO 
DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edgilson Paulo Dias e de Dalvanir Maria de Carvalho.

O pretendente: CRISTIANO SOUZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Suzano - SP, no dia 23/07/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josue Mariano da Silva e de Maria 
Helena Caterinque de Souza. A pretendente: CAROLINA FERNANDES PEREIRA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Poá - SP, no dia 28/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelo Gil Pereira e de Marta Fernandes Sampaio Ruiz.

O pretendente: EVERALDO OLIVEIRA CHAVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/12/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Bispo Chaves e de Raimunda 
Oliveira Chaves. A pretendente: MICHELLI PEREIRA DE CAMPOS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 29/12/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto de Campos 
e de Sandra Regina Pereira.

O pretendente: DEUSDETE JOSÉ DA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão aposentado, nascido em Mirangaba - BA, no dia 10/01/1950, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Manoel da Cruz e de Petrolinia 
Maria da Silva. A pretendente: IZABEL FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão tecelã, nascida em Senhor do Bonfi m - BA, no dia 05/11/1961, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva 
e de Delzuita Felix da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE LIMA NORONHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/07/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Noronha 
e de Mauriceia Barbosa de Lima Noronha. A pretendente: MEIRE EVELYN FALCONI, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista fi scal, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudionor Falconi e de Carmelita Mattos de Falconi.

O pretendente: LUIZ CARLOS KOLENYAK TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em Suzano - SP, no dia 06/06/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos de Alencar Teixeira e 
de Lucia Kolenyak Teixeira. A pretendente: TAINAN SPÓSITO ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no 
dia 02/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Nei 
Pereira de Araujo e de Neide Spósito de Souza.

O pretendente: SIDNEY BARROS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidosvaldo Mamede dos Santos e de 
Maria Josevalda Barros dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA GOMES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 01/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Humberto José dos Santos e de Marines Gomes da Silva Santos.

O pretendente: ÉDSON DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são impressor de serigrafi a, nascido em Marumbi - PR, no dia 28/03/1969, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Petrolino da Silva e de Maria 
Aurea da Silva. A pretendente: ELIANA FRANCISCA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar contabil, nascida em Novo Horizonte - SP, no dia 
09/08/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valcir Francisco 
de Lima e de Maria Cicera dos Santos Lima.

O pretendente: ANDERSON DANTAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/07/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor José dos Santos 
e de Edna Dantas de Jesus. A pretendente: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Júnia 
Mara dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES BRITO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teotonio Fernandes da Silva Brito e 
de Maria Fernandes Ribeiro. A pretendente: ALESSANDRA GOMES PEREIRA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Pereira Filho e de Maria Aparecida Gomes da Silva Pereira.

O pretendente: JEFERSON GOMES SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão atendente, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia 16/09/1980, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo de Jesus Silva e de Zildete 
de Oliveira Gomes Silva. A pretendente: EMILENE BOMBARDI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de monitoramento, nascida em Osvaldo Cruz 
- SP, no dia 27/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Bombardi e de Luzia Demori Bombardi.

O pretendente: VLADIMIR BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 
15/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas dos 
Santos Oliveira e de Elzi Batista de Oliveira. A pretendente: PATRICIA DO NASCI-
MENTO BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/04/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Gonçalves Barbosa e de Edinalva do 
Nascimento Barbosa.

O pretendente: MARCOS SANCHES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/02/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maximino dos Santos 
Almeida e de Aurita Aurea Sanches de Almeida. A pretendente: MARCELA ALVES 
DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão recepcionis-
ta, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Amilton Gomes de Souza e de Maria Madalena 
Alves Teixeira.

O pretendente: LAERTE NEVES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fausto do Nascimento 
e de Ilza Neves do Nascimento. A pretendente: ÉLLEN DA SILVA DE MELO SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão lider de cobrança, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/10/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Douglas Adão de Souza e de Ivonete Silva de Melo.

O pretendente: CLAUDINEI HERNANDES LOÇAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/07/1975, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Loçaes e de Jose-
pha Hernandes Loçaes. A pretendente: EDILEUSA GOMES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 27/09/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edesio 
Gomes da Silva e de Iracy Gomes da Silva.

O pretendente: ELSON DE CASTRO SOARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de ar condicionado, nascido em Minas Novas - MG, no dia 
24/07/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Egidio Nunes 
Soares e de Valdeci de Castro Soares. A pretendente: MARINA SOARES SILVA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 02/07/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Cascimiro José da Silva e de Dalva Soares Bastos.

O pretendente: FRANCISCO VANDERLEI CAVALCANTE, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão garçon, nascido em Mombaça - CE, no dia 29/05/1972, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves Cavalcante 
e de Francisca Cavalcante de Almeida. A pretendente: MARCIA BATISTA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, 
no dia 15/01/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Batista de Souza e de Raimunda Batista de Souza.

O pretendente: NICÁCIO PEREIRA DE VASCONCELOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão inspetor de qualidade, nascido em Pindobaçu - BA, 
no dia 28/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
João Pereira de Vasconcelos e de Nedi Maria Pereira. A pretendente: VALDIRENE 
APARECIDA SOARES MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/12/1985, residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdir Martins e de Eliza 
Soares Martins.

O pretendente: GLADSON BORGES CHAGAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos Chagas 
e de Maria Borges de Jesus. A pretendente: PAULA SUELLEN CARNEIRO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 30/06/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Sergio Carneiro da Silva e de Maria Nazare.

O pretendente: GILMAR SILVA FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Divisa Alegre - MG, no dia 01/09/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Rosa Costa. A pretendente: VA-
NESSA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 26/04/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Raimundo dos Santos e de Luzia Baptista 
de Jesus Santos.

O pretendente: JEFFERSON DE PONTES GUEDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria de Pontes Guedes e de 
Ercilia da Silva. A pretendente: ALINE APARECIDA DA ROCHA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 09/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Reginaldo Matias da Rocha e de Nadir Madalena da Rocha.

O pretendente: AGNALDO ROBERTO BRATIERI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em Maringá - PR, no dia 18/10/1965, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iracildo Bratieri e de Ilda Rodrigues Bratieri. 
A pretendente: ALCINEDE PEREIRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em Tasso Fragoso - MA, no dia 20/02/1973, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Mendes Barbosa e 
de Maria de Lurdes Pereira Barbosa.

O pretendente: SILAS SILVA SODRÉ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão supervisor, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Honorato Pereira Sodré e de Maria da Conceição 
Silva Sodré. A pretendente: MARIANA LOPES BRAGANÇA DE AZEVEDO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/09/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sérgio 
Lima Bragança de Azevedo e de Vilma Lopes da Silva.

O pretendente: AILTON DA SILVA REGINALDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão jardineiro, nascido em Corumbá - MS, no dia 16/01/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Reginaldo e de Elezena da 
Silva Reginaldo. A pretendente: LUCÍLIA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Ubai - MG, no dia 18/09/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pascoalino Pereira dos 
Santos e de Bernardina Pereira Mourão.

O pretendente: MARCELO DE MOURA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/11/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro José dos Santos e de Maria 
Lucia de Moura Santos. A pretendente: FABIANA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
25/05/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gregorio 
da Silva e de Rosana Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FERRAZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Oeiras - PI, no dia 25/06/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo da Silva Ferraz e de Rita 
Bruno Ferraz. A pretendente: MAGNOLIA PEREIRA PIMENTEL, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso Batista Pimentel e 
de Margarida Pereira dos Santos.

O pretendente: DANIEL LEANDRO DE FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Avelar Manoel de Farias e de Isabel 
Leandro Luizão de Farias. A pretendente: ANDRESSA DOS SANTOS GOMES, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 31/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel 
Francisco Gomes e de Maria da Conceição dos Santos Gomes.

O pretendente: THIAGO VITOR DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1990, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vitor da Silva e de Edileuza Ferreira 
Quintans Silva. A pretendente: JULIENE SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Xique-Xique - BA, no dia 11/09/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Santos da Silva 
e de Maria Adelaide Leite dos Santos.

O pretendente: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Guarulhos - SP, no dia 10/10/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel José dos Santos e de Maria Ma-
dalena Rodrigues dos Santos. A pretendente: ALESSANDRA RODRIGUES BARBOZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 01/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Miguel Messias Barbosa e de Justina Rodrigues Barboza.

O pretendente: ELIAS DANTAS RODRIGUES MARQUES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/05/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Dantas Marques Filho 
e de Jane Adriana Rodrigues. A pretendente: JANAINA GOMES DE SOUZA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 13/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aureliano 
Faustino de Souza e de Helena Gomes de Souza.

O pretendente: JAILSON MOURA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão monitor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/07/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis de 
Santana e de Ineis Moura de Santana. A pretendente: VANESSA RODRIGUES MELO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cartazista, nascida em Cubatão 
- SP, no dia 19/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Zenaldo Rodrigues de Melo e de Simone Rodrigues do Amaral Melo.

O pretendente: GIOVANE MENDONÇA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Crispiniano Nascimento da Silva e 
de Isaura Pedro de Mendonça Silva. A pretendente: DAYANE OLIVEIRA DA ROCHA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 07/09/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
da Rocha e de Evandir Oliveira Silva.

O pretendente: ANTONIO FAGNE FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador, nascido em Poço Redondo - SE, no dia 13/06/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gidelmo Ferreira Lima e de Joseilde 
Farias do Nascimento Lima. A pretendente: THAIS DOS SANTOS SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Vieira 
da Silva e de Maria Cicera dos Santos Vieira da Silva.

O pretendente: ALBERES MORAIS RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador, nascido em Catende - PE, no dia 25/10/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adauto Batista Rodrigues e de Tatiana da 
Silva Morais. A pretendente: FERNANDA POLIANA ANDRADE DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão técnica em segurança do trabalho, nascida em 
Catende - PE, no dia 05/07/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Amaro Gomes da Silva e de Maria José dos Santos Andrade.
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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:

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

O pretendente: IGOR GABRIEL TOMAZ BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão vistoriador de carro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 09/04/1999, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de José Soares Barbosa e de Cleidiane Jacome Tomaz Martins. A pretendente: 
GABRIELA NAIANE MARIANO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/06/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cicero José da Silva 
e de Fernanda Mariano.

O pretendente: OSVALDO ELICEU AGUILAR, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão barman, nascido em Bilac - SP, no dia 12/02/1959, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Aguilar Coto e de Saturnina 
Castanhal. A pretendente: KATIA CELESTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Celeste da Silva 
e de Maria da Gloria Leal de Souza.

O pretendente: THIAGO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão arrumador de carga, nascido em Barreiros - PE, no dia 21/08/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Gomes da Silva e de Sonia 
Maria Soares. A pretendente: CAROLINA DA SILVA MIRANDA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/12/1997, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gleimar Pimenta de Miranda 
e de Marcia Maria da Silva.

O pretendente: RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão técnico de obras, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 16/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
José Cicero Rodrigues de Oliveira e de Joselia Maria da Silva. A pretendente: 
AMANDA GALINDO DO REGO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/01/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jairo Felipe do Rego e de 
Rosangela Galindo Felipe do Rego.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MARTINS CLARO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão tecelão, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/01/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Martins Claro e de Suzana 
Rodrigues Claro. A pretendente: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/04/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euclides de 
Almeida e de Natalina Palmira Florentino de Almeida.

O pretendente: CLEITON MORAIS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de jardinagem, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no 
dia 25/07/1993, residente e domiciliado em Porto Feliz - SP, fi lho de Quintino dos Santos 
e de Cleonice Carneiro Morais da Silva. A pretendente: LETÍCIA CRISTINA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Vitor da Silva e de Rosa Xavier da Silva.

O pretendente: JOHNNY DA SILVA NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Suzano - SP, no dia 28/04/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Nunes e de Sandra Regina 
Aparecida da Silva. A pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/2000, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Henrique da Silva e 
de Terezinha Santos de Oliveira Barbosa.

O pretendente: ALAN DAS CRUZ PORTEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão gari, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Roberto Porteiro e de Rosalina da Cruz Porteiro. A pretendente: 
LUCIA CANDIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1976, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Apolinario da Silva e de Teresinha Candida da Silva. 

O pretendente: GILSON VILARINO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de elevador, nascido em Jaguaquara - BA, no dia 03/12/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vilarino dos Santos 
e de Leonice Ferreira dos Santos. A pretendente: ARLETE SILVA DE OLIVEIRA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Salvador - BA, no 
dia 25/02/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonidas 
Barbosa de Oliveira e de Anaildes Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ LUCIANO SILVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Araçatuba - SP, no dia 23/07/1968, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulino Silveira e de Fidelina Ortiz Viana. O 
pretendente: FERNANDO SOARES DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador de ônibus, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/02/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucia Soares da Rocha.

O pretendente: KAINAN LUIZ DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iatan Luiz do Nascimento e de Jaque-
line Alexandre Beirigo Costa. A pretendente: ERIKA AVLES BARBOSA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Barbosa de Oliveira e de Elaine Oliveira Alves. 

O pretendente: FRANCISCO DIOGO MUNIZ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1990, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Delfi no Ferreira dos Santos e de Maria Muniz de Lima 
Santos. A pretendente: MAGERLY SANTOS BESSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/11/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gernilton Alves Bessa e de Maria Marlene Santos. 

O pretendente: OLIMÁRIO BATISTA DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão encarregado geral, nascido em Cachoeiro do Itapemirim - ES, no dia 
10/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdivino Tomaz 
de Aquino e de Zilá Batista de Aquino. A pretendente: ANDRÉIA ARAUJO FONSECA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor 
José da Fonseca Neto e de Aparecida de Lourdes de Araujo Fonseca. 

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ AUGUSTO GOMES LIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Anchieta Lira e de Janet Gomes Ferreira. A con-
vivente: CARLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Sousa e de Vilma Vieira Lucio de Sousa. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo art. 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: CHARLES FABIANO DANTAS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão programador, nascido em Jaguarari - BA, no dia 14/08/1979, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Xavier de Souza e de 
Zenaurea Maria Dantas de Souza. A convivente: ANA PAULA DE JESUS GONÇALVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar contabil, nascida em 
Santo Antonio do Jacinto - MG, no dia 08/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Apostolo Gonçalves e de Denise Rodrigues de Jesus. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, número I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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.: CAIO VINICIUS DA SILVA JATUBA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/10/1991, profi ssão: analista de t.i, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Mauricio Baptista Jatuba e de Marivani Aparecida da Silva Jatuba. A 
pretendente.: RANI KIAPINE COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/07/1990, 
profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Joao Marcos Costa e de Eliana Aparecida Kiapine Costa. 

O pretendente.: JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, natural de Propriá, SE, nasc.: 
04/06/1978, profi ssão: operador de máquina, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Francisco dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos. 
A pretendente.: FABIA NUNES DE MELO, natural de Monsenhor Tabosa, CE, nasc.: 
16/09/1977, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Francisco Melo e de Antonia Maria Nunes de Melo. 

O pretendente.: VINICIUS MAXIMINO DOS SANTOS ALFERES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 08/05/1992, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: José Luis Maximino dos Santos Alferes e de Karen Cristiane 
Silva Santos Alferes. A pretendente.: BEATRIZ MORAES DE PAULA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 21/04/1993, profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Regis Cerqueira de Paula e de Sandra Regina Costa 
Moraes. 

O pretendente.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS, natural de Maceio, AL, nasc.: 
03/02/1988, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Edmilson Silva dos Santos e de Joseilda Silva dos 
Santos. A pretendente.: ANA PAULA SILVA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/04/1991, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Geraldo Morais dos Santos e de Luzineti Pais da Silva Santos. 

O pretendente.: ALEX DA SILVA CHAVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1990, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Celio Rodrigues Chaves e de Marli Soares da Silva Chaves. A pretendente.: IN-
GRID DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/01/1992, profi ssão: operadora de 
cobranca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Douglas 
Adao de Souza e de Ivonete Silva de Melo. 

O pretendente.: HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/05/1996, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Mario Francisco dos Santos Filho e de Ivanilda Gama da Silva. 
A pretendente.: RANIELE DA SILVA RODRIGUES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
13/06/1997, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Reginaldo Rodrigues e de Maria Zilnele da Silva Rodrigues. 

O pretendente.: JOEL JONATAN CIRILO FIRMINO VIANA DOS SANTOS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 29/01/1994, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Leilson Cirilo Viana dos Santos e de Luciane Firmino 
Viana Santos. A pretendente.: STEFANIE KEZIA SANTANA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/12/1996, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Aguinaldo de Santana e de Maria Aparecida Prudencio da Silva. 

O pretendente.: WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/11/1988, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José dos Santos e de Francisca Batista de Oliveira. A pretendente.: 
RENATA XAVIER DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/08/1988, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Nelson José dos Santos e de Creusa Xavier da Cruz Fozato. 

O pretendente.: JOSE MENDES DOS SANTOS JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/06/1981, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Mendes dos Santos e de Maria Helena Feitosa. A preten-
dente.: JACQUELINE GONCALVES VASCONCELOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
06/07/1987, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Josil Vasconcelos e de Angela Gonçalves Vasconcelos. 

O pretendente.: MIDERSON MACIEL FELICIANO DE JESUS, natural de Taquarituba, 
SP, nasc.: 11/08/1992, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Aparicio de Jesus e de Noemia Barbosa Feliciano. A preten-
dente.: KARYNE DE QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/08/1993, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Roldao Aquino de Queiroz e de Vera Regina Metta de Queiroz.

O pretendente.: CESAR ALVES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/10/1991, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Luiz José do Nascimento e de Sueli Alves da Silva Nascimento. A 
pretendente.: JULIANA ABILIO ISRAEL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/04/1989, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Antonio Israel e de Marlene Abilio da Anunciacao Israel. 

O pretendente.: RONALDO PAIVA DA SILVA, natural de Teixeira, PB, nasc.: 25/08/1968, 
profi ssão: mestre de obras, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Joaquim Francisco da Silva e de Rita Paiva da Silva. A pretendente.: 
CICERA SOUZA, natural de Feira de Santana, BA, nasc.: 27/05/1981, profi ssão: auxiliar 
de servicos gerais, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Cecilia Souza. 

O pretendente.: MICHEL ABREU DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/06/1987, profi ssão: instalador de ar-condicionado, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Jairo José do Nascimento e de Roseli Rocha de 
Abreu. A pretendente.: THERESA ESTHER KAMARA, natural de Freetown, Serra Leoa, 
nasc.: 22/04/1988, profi ssão: cabeleireira, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: John Kamara e de Marie Kamano. 

O pretendente.: JURANDIR SABINO DE PAULA, natural de Prudente Morais, MG, 
nasc.: 11/01/1970, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Osvaldo Sabino de Paula e de Maria Alice de Paula. A preten-
dente.: ELIZETE DE AGUIAR LACERDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/12/1981, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Atenor Pereira Lacerda e de Edite Pereira de Aguiar Lacerda. 

O pretendente.: IFEANYI EMMANUEL UDOGU, natural de Orlu, Nigéria, nasc.: 
09/04/1981, profi ssão: auxiliar de montagem, estado civil solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Thedus Udogu e de Juliet Udogu. A pretendente.: PRISCILA 
FERREIRA BARROS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/04/1987, profi ssão: cozinhei-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Salmom de Lima 
Barros e de Ana Alice Guilherme. 

O pretendente.: ONIYA JAMES ADEWAMIRI, natural de Egbe, Nigéria, nasc.: 
28/12/1990, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: James Oniya e de Grace Oniya. A pretendente.: CAROLINE DO AMA-
RAL PAULINO, natural de Mogi das Cruzes, SP, nasc.: 28/08/1991, profi ssão: porteiro, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Roberto Pau-
lino e de Ivanize do Amaral. 

O pretendente.: PHILIP OZOEMENE OGWU, natural de Enugu, Nigéria, nasc.: 
05/07/1987, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Peter Ogwu e de Chioma Ogwu. A pretendente.: CATHERINE 
DOS SANTOS PREVIATO, natural de Santo André, SP, nasc.: 20/06/1990, profi ssão: 
op.telemarketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Aparecido Donizeti Previato e de Joveliza Barbosa dos Santos Previato. 

O pretendente.: AISOSA AGHAYERE, natural de Benin City, Nigéria, nasc.: 03/04/1984, 
profi ssão: supervisor de restaurante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Simon Aghayere e de Janet Aghayere. A pretendente.: JESSICA ELEN 
DO AMARAL CAVALCANTI, natural de Suzano, SP, nasc.: 12/10/1989, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julio Cesar 
Cavalcanti e de Joice Elaine do Amaral. 

O pretendente.: DIOGO ALEXANDRE DA SILVA NAVAS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 16/02/1990, profi ssão: gerente fi nanceiro, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Reginaldo Navas e de Regiane Cristina da Silva Porta 
Navas. A pretendente.: IONARA PEREIRA DE SOUZA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
17/02/1982, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Devanir Pereira de Souza e de Arminda Nardin de Souza. 

O pretendente.: BRUNO TOSHIYUKI OKABE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/02/1996, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Roberto Toshio Okabe e de Viviane Brazao Pirateli Okabe. A pretendente.: 
MAIDIELLY LIMA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/07/1998, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José de 
Souza Sobrinho e de Rosely Lima de Souza. 

O pretendente.: IRANILDO GUERRA MATOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/05/1990, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Joao Mescias de Matos e de Alaide Guerra Souza Matos. A 
pretendente.: ELIS REGINA LOPES DOS SANTOS, natural de Araripe, CE, nasc.: 
16/01/1987, profi ssão: promotora vendas, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Antonio Lopes dos Santos e de Maria Geralda Pereira 
dos Santos. 

O pretendente.: DIEGO MENDES LUCIANO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/09/1985, profi ssão: coodernador de projetos, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Joao Minervino Luciano Filho e de Ivanilda Mendes 
da Silva. A pretendente.: MICHELE ANDREIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 26/11/1990, profi ssão: assistente departamento pessoal, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Salatiel de Oliveira e de Suzi Andreia de 
Oliveira. 

O pretendente.: ESTEVAN RODRIGUES DO CARMO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/09/1989, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Almir Romano do Carmo e de Mirian Rodrigues da Cunha Carmo. A 
pretendente.: CECILIA LEITE ARRUDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/11/1984, 
profi ssão: frentista de pista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Arruda Filho e de Elizabeth Esther Rodrigues Lopes da Silva Leite 
Arruda. 

O pretendente.: WILLIAM MEDEIROS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 17/09/1991, profi ssão: auxiliar de servicos gerais, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Nelson Benedito de Oliveira e de Rosa 
Dalia Medeiros de Oliveira. A pretendente.: FABIANA DOS SANTOS TOLEDO, na-
tural de Ibiuna, SP, nasc.: 20/08/1991, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Paulo Toledo e de 
Liria Candida dos Santos. 

O pretendente.: LEONARDO ELIAS RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/08/1998, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Martins Silva Rodrigues e de Valeria Elias Rodrigues. A 
pretendente.: FRANCIANE FLAUSINO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/10/1998, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Elcio Marques de Souza e de Luciana Maria de Castro Flausino 
Souza. 

O pretendente.: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA CRUZ, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/02/1995, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Adelcino Gonçalves da Cruz e de Ana Reis de Oliveira 
Cruz. A pretendente.: JENNIFER RODRIGUES DE SANTANA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 21/02/1993, profi ssão: agente de atendimento, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edson Bezerra de Santana e de Ione Cibele Gon-
çalves Rodrigues. 

O pretendente.: TIAGO MURATA, natural de Campinas, SP, nasc.: 16/03/1993, pro-
fi ssão: industriario, estado civil: solteiro, residente: . fi lho de: Jorge Murata e de Mer-
cedes Sadoco Murata. A pretendente.: KIMBELI FLAUSINO DE SOUZA, natural de 
Guarulhos, SP, nasc.: 04/05/1995, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Elcio Marques de Souza e de Luciana Maria de Cas-
tro Flausino. 

O pretendente.: ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1978, profi ssão: repuxador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Nascimento da Silva e de Maria José Pereira da Silva. A preten-
dente.: SIMONE DE MORAES MAXIMO, natural de Mairipora, SP, nasc.: 26/12/1986, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente domiciliada em Mairipora - SP. fi lha 
de: Alcides Maximo e de Elizabete Pereira de Moraes Maximo. 

O pretendente.: MYKE RANGEL GALDINO DA SILVA, natural de Santo André, SP, 
nasc.: 27/10/1996, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Aparecido Galdino da Silva e de Elaine Trassato Oli-
veira Rangel. A pretendente.: CLEIDE ANE DOS SANTOS ARAGAO, natural de Ipiau, 
BA, nasc.: 28/09/1991, profi ssão: técnica enfermagem, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Osvaldo de Castro Aragao e de Vilma dos Santos 
Aragao. 

O pretendente.: VALMIR ANISIO SIQUEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 01/12/1976, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Cicero Siqueira dos Santos e de Laura Nogueira Ber-
nardo. A pretendente.: ADNA DE MENEZES COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/03/1977, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Miguel Arcanjo Costa e de Maria Helena Menezes Costa. 

O pretendente.: DANIEL MENDES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/09/1978, profi ssão: gerente de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Joao Mendes do Nascimento e de Marinalva Dantas da Silva Nasci-
mento. A pretendente.: DAIANE FERREIRA DA SILVA, natural de Quiterianopolis, CE, 
nasc.: 14/08/1989, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Pinheiro da Silva e de Maria Ferreira da Silva. 

O pretendente.: ISAIAS FERRAZ, natural de Brasilandia, MS, nasc.: 13/04/1970, profi s-
são: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Maria Aparecida Ferraz. A pretendente.: PAULA PORFIRIO DOS SANTOS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 14/07/1983, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Milton dos Santos e de Dirce Porfi rio dos Santos. 

O pretendente.: IGOR VITOR DELLA RIPA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/01/1998, 
profi ssão: operador comercial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Carlos Alberto Della Ripa e de Maria Cristina da Silva. A pretendente.: LETI-
CIA PUTTINI BERCA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/04/1996, profi ssão: operador 
de telemarketing ativo, estado civil: solteira, residente: Ferraz de Vasconcelos - SP. fi lha 
de: Douglas Puttini Berca e de Jandira da Silva Puttini Berca. 

O pretendente.: THIAGO SILVA TESSER, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 01/05/1984, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Waldemar Tesser e de Marilene da Silva Tesser. A pretendente.: ELLEN CRIS-
TINA RONDINI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/03/1989, profi ssão: ana-
lista departamento pessoal, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Valter da Silva e de Marcia Rondini. 

O pretendente.: DANILO FELIPE LIANO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/06/1993, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jairo José da Silva e de Maria Cilene Liano da Silva. A pretendente.: 
RAPHAELA KAROLINA NASCIMENTO FONSECA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/08/1999, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Anderson Maciel Fonseca e de Barbara Nascimento da Silva. 

O pretendente.: EDILVAN DOS SANTOS, natural de Ibirataia, BA, nasc.: 25/12/1985, 
profi ssão: meio ofi cial encanador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Edivaldo dos Santos e de Rozilda dos Santos. A pretendente.: DELMA-
RIA DIAS SOUZA, natural de Camacan, BA, nasc.: 12/05/1985, profi ssão: auxiliar en-
fermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Benvino 
Mendes dos Souza e de Rosa Maria Dias. 

O pretendente.: JOSE LUIS BONELLO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/01/1964, pro-
fi ssão: autonomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Romeu Bonello e de Maria Pereira do Nascimento. A pretendente.: ZENILDA NASCIMEN-
TO BONELLO, natural de Itororo, BA, nasc.: 26/03/1972, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jovita Alves Mineiro. 

O pretendente.: DANIEL FIGUEREDO DA SILVA, natural de Guajeru, BA, nasc.: 
27/02/1968, profi ssão: operador de maquinas, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Agnelo José de Figueredo e de Maria Lina da Silva 
Figueredo. A pretendente.: VIVIANE GIMENES DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 22/11/1978, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, residente: São 
Paulo - SP - neste distrito. fi lha de: Claudionor Nascimento dos Santos e de Marisa 
Gimenes dos Santos.
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:

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

O pretendente: EDILSON PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auditor, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (19/06/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Expedito Pereira da Cruz e de Josilene Santos Pereira 
da Cruz. A pretendente: KESIA DE OLIVEIRA ALBUNIO, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativo, nascida em Franco da Rocha - SP, no dia (19/03/1993), 
residente e domiciliada em Francisco Morato - SP, fi lha de João Carlos Albunio e de 
Edna Pereira de Oliveira Albunio. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço do Tabelionato do Município de Francisco Morato, deste Estado, onde será 
realizado o casamento.

A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS UEDA, estado civil solteira, profissão 
funcionária pública, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia (21/06/1974), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filho de Leonardo Ueda e de Mára 
Regina dos Santos Ueda. A pretendente: JOYCE BITTENCOURT TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida neste 
Subdistrito - SP, no dia (08/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filha de Juraci Teixeira de Oliveira e de Liege Aparecida Bittencourt de 
Oliveira.

O pretendente: RONNY BENEGA ALDERETE, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido no Paraguai, no dia (05/08/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Juan Carlos Benega e de Isabel Alderete. A pretendente: MARIA LORENA 
VEGA MAYLIN, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida no Paraguai, no dia 
(05/12/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Antonio Vega 
Benitiz e de Basilia Maylin Cuenca.

O pretendente: JEAN CARLOS DOS SANTOS FERREIRA BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão instalador, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (30/10/1992), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Geraldo Ferreira Barbosa e de Edlaine 
Carneiro dos Santos Ferreira Barbosa. A pretendente: JULIANA CRISTINA GOTTARDI 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão atendente de caixa, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (28/03/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Edvaldo Eugenio da Silva e de Luciana Gottardi Amaral. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (06/04/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Oswaldo de Oliveira e de Noemia de Oliveira. A pretenden-
te: ELENICE CONCEIÇÃO DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia (22/09/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Luis de Santana e de Eunice Conceição de Santana.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em Guarulhos - SP, no dia (10/02/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Francisca Matos da Silva. A pretendente: 
STHEPHANY PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (18/09/1990), residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Aroldo Pereira Martins e de Eva Aparecida de Andrade.

O pretendente: CLEMENTE RODRIGUEZ MORALES, estado civil solteiro, profi ssão 
costureiro, nascido na Bolivia no dia (22/12/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Defi nis Rodriguez Mercado e de Teofi la Morales de Rodriguez. A pretendente: 
ROSA MARY RODRIGUEZ VASQUEZ, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
na Bolivia, no dia (01/03/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Lino Rodriguez e de Eufrocina Vasquez.

O pretendente: ALAN MARTINS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste subdistrito - Cangaiba), no dia (26/06/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francecino Bezerra de Almeida 
e de Ederluzia Martins de Almeida. A pretendente: MAYARA ALVES SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 
(28/11/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio da Silva 
e de Maria Alves dos Santos.

O pretendente: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Buerarema - MA, no dia (25/12/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Valdite Cardoso Rodrigues. 
A pretendente: GILVANIA GONÇALVES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em Mirante de Paranapanema - SP, no dia (27/05/1970), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonçalves de Araujo e de Hermelinda 
Oliveira Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ WILTON SANTANA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profissão encarregada de estacionamento, nascido em Euclides da Cunha (Ca-
nudos) - BA, no dia (13/09/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Raimundo Gomes de Almeida e de Eulizete Santana de Almeida. A pre-
tendente: KARINA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/05/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Nilton Souza dos Santos e de Eliete 
Silva Santos.

O pretendente: LEANDRO AZEVEDO TELES, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/03/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Vanderlei de Lima Teles e de 
Elisabete Azevedo da Costa. A pretendente: ALINE CRISTINA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (21/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Sandra Regina de Souza.

O pretendente: HYGO RAFAEL CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico de usinagem, nascido em Maceió (1º Distrito) - AL, no dia (14/10/1995), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zenildo Ferreira dos Santos e de Rita 
da Silva Cruz dos Santos. A pretendente: THALYA RAIANE DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida neste Subdistrito - SP, no dia (03/05/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Izonho de Souza e de Raimunda 
Francisca de Sousa.

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


