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“A vida não passa de 
uma oportunidade de 
encontro; só depois da 
morte se dá a junção; 
os corpos apenas têm o 
abraço, as almas têm o 
enlace”.
Victor Hugo (1802/1885)
Escritor francês

BOLSAS
O Ibovespa: -2,97% Pontos: 
60.986,51 Máxima de +0,01% 
: 62.859 pontos Mínima de 
-2,98% : 60.980 pontos Volume: 
7,71 bilhões Variação em 2016: 
40,69% Variação no mês: -6,06% 
Dow Jones: +0,1% (18h30) Pon-
tos: 19.117,17 Nasdaq: +0,39% 
(18h30) Pontos: 5.389,79 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3942 Venda: R$ 3,3951 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: -0,37% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4054 Venda: R$ 
3,4060 Variação: +0,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3600 
Venda: R$ 3,5500 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,62% ao 
ano. - Capital de giro, 15,68% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.187,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,32% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: +0,39%.

bro) Cotação: R$ 3,4005 Variação: 
+0,43% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0644 Venda: US$ 1,0644 
Variação: +0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6110 Venda: R$ 
3,6130 Variação: +0,7% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,5230 Venda: 
R$ 3,7670 Variação: estável.

vespa Futuro: -3,27% Pontos: 
61.315 Máxima (pontos): 62.960 
Mínima (pontos): 61.225. Global 
40 Cotação: 924,448 centavos 
de dólar Variação: -0,07%.

O avião que levava a 
equipe da Chapecoen-
se para disputar uma 

partida em Medellín, na Co-
lômbia, também transportava 
22 profi ssionais de imprensa 
que fariam a transmissão e 
cobertura do evento. Os jor-
nalistas eram da TV Globo, 
da Fox Sports, da RBS, do 
site Globoesporte.com e de 
rádios de Santa Catarina. 
Entre esses profissionais, 
apenas o jornalista Rafael 
Hensel, Rádio Oeste Capital, 
de Chapecó, foi resgatado 
com vida e encaminhado ao 
hospital de La Ceja.

No voo, estavam impor-
tantes nomes da cobertura 
esportiva brasileira. Entre as 
vítimas, está o repórter da 

     Voo da Chapecoense 
levava importantes nomes 
da imprensa esportiva

TV Globo, Guilherme Marques, 
que também trabalhou na TV 
Brasil. Guilherme cobria princi-
palmente os clubes do Rio. Na 
Rio 2016, foi destacado para 
cobrir as partidas do vôlei de 
praia. Também estava no voo o 
narrador da Fox Sports, Deva 
Pascovicci. 

O comentarista da Fox Sports, 
Paulo Julio Clement, jornalista 
há 25 anos, já passou pelo 
Sistema Globo de Rádio, como 
diretor de esportes, e pelos 
principais jornais do Rio de Ja-
neiro. Também da Fox Sports, o 
comentarista Mario Sergio Pon-
tes de Paiva, ex-jogador e ex-
treinador, defendeu a seleção 
brasileira e atuou no Flamengo, 
Vitória, Fluminense, Botafogo, 
Internacional, São Paulo, Pal-

meiras, Grêmio, Ponte Preta, 
entre outros. Outro passageiro 
do voo, o repórter Victorino 
Chermont, da Fox Sports, pas-
sou também pela Rádio Globo 
e SporTV até 2012. 

A Abert, a Aner e a ANJ divul-
garam nota de pesar pela tra-
gédia. Em comunicado, a FOX 
Sports Latin America expressa 
“o mais profundo pesar” pelo 
acidente aéreo. “O [canal] FOX 
Sports se solidariza e acom-
panha as famílias dos nossos 
profi ssionais e colegas do FOX 
Sports Brasil, dos jogadores do 
clube Chapecoense e daqueles 
que perderam suas vidas nesta 
tragédia para a comunidade do 
futebol latino-americano”, diz 
o canal. A TV Globo também 
manifestou solidariedade aos 

Comoção de torcedores na porta da Arena Condá, estádio da Chapecoense na cidade de Chapecó, 

após o acidente. Os torcedores fazem uma vigília no local.

parentes das vítimas do aci-
dente aéreo.

Profissionais de imprensa 
que estavam no voo: Victorino 
Chermont (Fox Sports), Rodrigo 
Gonçalves (Fox Sports), Devair 
Paschoalon (Fox Sports), Lila-

cio Júnior (Fox Sports), Paulo 
Clement, Mario Sergio Paiva, 
Guilher Marques (TV Globo), Ari 
Júnior (TV Globo), Guilherme 
Laars (TV Globo), Giovane Klein 
(RBS), Bruno Silva (RBS), Djal-
ma Neto (RBS), Adré Podiacki 

(RBS), Laion Espindula (Glo-
boesporte.com), Rafael Hen-
zel, Renan Agnolin, Fernando 
Schardong, Edson Ebeliny, Gel-
son Galiotto, Douglas Dorneles, 
Jacir Biavatti e Deva Pascovicci 
(Fox Sports) (ABr). 

Brasil tem “classe 
política de 
excelência”, diz 
Gilmar Mendes

O ministro do STF e presidente 
do TSE, Gilmar Mendes, defen-
deu ontem (29) a classe política 
brasileira, sem a qual, segundo 
ele, não haveria a segurança 
institucional que hoje se observa 
no país. Ele discursou durante a 
abertura de um evento organi-
zado pela OAB para debater a 
reforma política. 

“Estamos prestes a celebrar 
30 anos da Constituição de 
1988, num quadro de nor-
malidade institucional, isso 
também graças à habilidade e à 
qualidade de nossos políticos”, 
disse Mendes. “Não se realiza 
nem se desenvolve democracia 
sem política e sem políticos”, 
acrescentou. Em seguida, 
Mendes foi a uma audiência 
pública na Câmara sobre o 
mesmo assunto, reforma po-
lítica, onde criticou o sistema 
de financiamento somente 
por pessoas físicas, utilizado 
pela primeira vez nas eleições 
municipais deste ano. 

O presidente do TSE disse ser 
“evidente” que houve o uso de 
números de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) de laranjas para 
alimentar o Caixa 2 de campa-
nhas. Ele afi rmou ainda que, 
na sua convicção, a Operação 
Lava Jato, responsável por ex-
por as “entranhas” dos sistema 
fi nanceiro da política brasileira, 
irá obrigar a uma mudança no 
sistema eleitoral (ABr).

Caixas-pretas localizadas
O ministro dos Transportes da 

Colômbia, Jorge Eduardo Rojas, 
confi rmou que as equipes de busca 
localizaram as duas caixas-pretas 
do avião que levava o time da 
Chapecoense para a Colômbia. 
“Sim, já foram encontradas as 
caixas-pretas. Vamos saber tudo 
que se passou”, disse. Rojas pediu 
“respeito à investigação” e des-
tacou que os equipamentos não 
apresentam danos graves. 

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, criticou ontem 
(29) as iniciativas que preten-
dem criminalizar a atuação 
de juízes, como o projeto de 
lei sobre abuso de autoridade 
que tramita no Congresso, 
apresentado pelo presidente do 
Senado, Renan Calheiros, que 
defende a atualização da lei de 
abuso de autoridade, conside-
rada por ele como obsoleta.

“Os juízes brasileiros torna-
ram-se, nos últimos tempos, 
alvo de ataques, de tentativas 
de cerceamento de atuação 
constitucional e o que é pior, 
busca-se até mesmo crimina-
lizar o agir do juiz brasileiro 
restabelecendo-se até mesmo o 
que já foi apelidado de crime de 
hermenêutica no início da Re-
pública e que foi ali repudiado”, 
disse Cármen Lúcia durante 
sessão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

“Juiz sem independência 
não é juiz, é carimbador de 
despacho, segundo interesses 
particulares e não garante di-
reitos fundamentais, segundo 
a legislação vigente”, afi rmou 
Cármen Lúcia, que neste mês 
recebeu em seu gabinete os 
presidentes das principais 
associações de magistrados 
brasileiras. Na reunião, eles pe-
diram que ela assuma postura 

Presidente do STF, Cármen 

Lúcia, durante sessão 

plenária.

O prefeito de Chapecó, Lucia-
no Buligon, disse ontem (29) 
que o time da Chapecoense 
estava em seu melhor momento 
e que a cidade vivia um sonho. 
“A Chapecoense passava por 
um grande momento. Nós 
vivíamos um sonho, eu nunca 
cansei de dizer isso. Uma cidade 
do interior, três vezes na série 
A do Campeonato Brasileiro, 
disputadíssimo”, disse Buligon 
em entrevista a jornalistas em 
São Paulo.

Ele afirmou que acredita 
ter uma missão a cumprir, 
após o acidente com o avião 
da equipe da Chapecoense. 
“Estou agradecendo a Deus. O 
que me fez chorar foi a minha 
fi lha, que me ligou agora, disse 
que está feliz. Eu acredito que 
fi quei para cumprir a missão de 
resgatar a nossa autoestima”, 
disse. O prefeito embarcaria 
junto com a equipe, mas de-
cidiu fi car na capital paulista 

“A Chapecoense passava por 

um grande momento”, disse o 

prefeito de Chapecó,

Luciano Buligon.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que 
a dificuldade do Congresso 
Nacional em aprovar a refor-
ma política, que é clamada 
pela sociedade, decorre do 
atual modelo político do país, 
que é atrasado e obsoleto. 
“Muito do atraso do Congres-
so em entregar essa matéria, 
para a qual há uma cobrança, 
reside exatamente nesse 
modelo político caquético”, 
disse Renan, durante even-
to na OAB sobre a reforma 
política. Segundo ele, o atual 
modelo de presidencialismo 
de coalizão é uma “usina de 
crises”.

“O ovo da serpente, a origem 
de todos os desalinhos, está 
na decrépita e permissiva le-
gislação política e eleitoral do 
país”, afi rmou ele. “Assumimos 
a responsabilidade de fazer 
mudanças radicais em um sis-
tema que está falido, perdido, 
e provoca, com razão, a eterna 
desconfiança da sociedade 
brasileira”, disse Renan, antes 
de pontuar ações do Senado 
para promover mudanças no 
sistema político.

Renan: modelo de presidencialismo de coalizão

é “usina de crises”.
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Brasília - O presidente Michel 
Temer alegou ontem (29), que 
a alteração na lei do pré-sal, 
acabando com a obrigação 
de participação da Petrobras 
e possibilitando a entrada de 
mais empresas na exploração 
dos campos, é um “ato de 
benefício ao Brasil”. “Estamos 
também ampliando a margem 
de empregos”, defendeu. 

Para ele, a nova lei reativa e 
dá novo impulso ao setor “Era 
exagerado que a Petrobras ti-
vesse que participar de todos os 
empreendimentos. A Petrobras 
é uma empresa que visa sua 
prosperidade econômica. Não 
haveria razão para obrigá-la a 
essa participação”, afi rmou, na 
cerimônia de sanção da lei que 
fl exibiliza a operação e novos 

Presidente Michel Temer.
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Carlos Silva/Mafalda Press/Estadão Conteúdo

“Nós vivíamos um sonho. Uma cidade 
do interior 3 vezes na série A”

O governo federal liberou 
duas aeronaves da FAB para 
levar autoridades, além de 
médicos e a equipe do jurídico 
da Chapecoense para auxiliar 
os sobreviventes e fazer o 
translado dos corpos.

Segundo o prefeito de Cha-
pecó, o avião foi fretado para 
reduzir o desgaste dos jogado-
res. Ele disse que a aeronave já 
atendeu às seleções da Bolívia 
e Argentina. Buligon afi rmou 
ainda que já havia voado com 
a tripulação, incluindo o piloto, 
que também era proprietário da 
empresa venezuelana LaMia, 
sigla para Línea Aérea Mérida 
Internacional de Aviación. Os 
voos ocorreram durante os 
últimos jogos da Copa Sul-
Americana. “Foi um voo tran-
quilo, o piloto acabou virando 
torcedor da Chapecoense, 
assistiu o jogo. Era uma pessoa 
tranquila, bom piloto”, disse 
Buligon (ABr).

para uma reunião na manhã de 
ontem que trataria de parcerias 
público-privadas para Chapecó 
e pediu para que o presidente 
do Conselho Deliberativo da 
Chapecoense, Plínio David de 
Nes Filho, também fi casse.

Depois do acidente, a Conme-
bol adiou a partida. Uma nova 
data só deverá ser defi nida a 
partir do dia 21 de dezembro.

Nova lei do pré-sal é um ‘ato de 
benefício ao Brasil’, diz Temer

ter que investir em todos os 
campos de petróleo.

Temer pediu aplausos ao 
presidente da Petrobras, Pedro 
Parente, e afi rmou que hoje a 
estatal é uma empresa ajustada. 
“Hoje a Petrobras tem um valor 
do mercado 145% maior do que 
cinco, seis meses atrás. Tenho 
certeza de que gerações futuras 
reconhecerão momentos como 
este”, completou. Para o presi-
dente, o que o governo precisa 
agora é “ter coragem” “Cora-
gem ancorada no bom-senso é 
que nos permite levar adiante 
diversos projetos. Estamos 
construindo um Brasil onde os 
recursos naturais estão sendo 
colocados efetivamente para o 
bem-estar do povo brasileiro”, 
concluiu (AE).

investimentos na província 
petrolífera do pré-sal. A lei am-
plia a participação privada na 
exploração do pré-sal e retira 
a obrigação da Petrobras em 

Cármen Lúcia critica 
tentativas de “cercear” 

atuação de juízes

fi rme contra a medida. 
Ao encerrar sua fala, a minis-

tra lançou um questionamento 
retórico: “Desconstruirmos 
como Poder Judiciário ou como 
juízes independentes interessa 
a quem? Enfraquecermo-nos 
objetiva o quê?” - O discurso de 
Cármen Lúcia, que abriu sessão 
extraordinária do CNJ hoje, teve 
como mote comemorar a se-
mana de conciliação, iniciativa 
anual do Judiciário para arbitrar 
confl itos antes que se tornem 
processos e sobrecarreguem 
os tribunais. Segundo a minis-
tra, foram realizadas 623.454 
audiências de conciliação em 
todo o país neste ano, quase o 
dobro das 340 mil realizadas em 
2015 (ABr).

Renan: modelo político brasileiro é 
“caquético” e está “falido”

Ele citou a recente aprova-
ção da proposta que impõe 
uma cláusula de desempenho 
eleitoral para que partidos te-
nham acesso ao Fundo Parti-
dário, bem como termina com 
as coligações proporcionais 
para a eleição de deputados 
federais. O presidente do Se-
nado reconheceu, entretan-
to, que a matéria enfrentará 
dificuldades na Câmara. 

“Acho que é uma medida 
muito importante, mas que 

sempre esbarra na reação 
dos deputados, que têm mais 
ascendência nesse debate do 
que os senadores. Porque o 
sistema proporcional elege 
a Câmara”. Ele afi rmou que 
pretende fazer com que o 
Senado vote ainda nesta se-
mana o fi m da reeleição para 
os cargos do Executivo. A 
proposta que trata do assunto 
consta na ordem do dia para as 
próximas sessões do plenário 
da Casa (ABr).



OPINIÃO
Território livre

e sem lei?
Há pouco mais de uma 

década a ampliação 

do acesso à internet 

começou a mudar a 

forma de produção e 

divulgação de conteúdo 

tornando-a mais 

pulverizada e horizontal

A criação das redes sociais 
impulsionou ainda mais 
o alcance da informação 

e conhecimento, mas também 
têm auxiliado a circulação de 
conteúdos falsos e com alto 
potencial ofensivo que aten-
tam frequentemente contra a 
honra e a imagem de pessoas 
de diversos setores da socie-
dade por meio de calúnia e 
difamação. O botão comparti-
lhar tornou-se uma espécie de 
gatilho de armas de distintos 
calibres na forma de computa-
dores, tablets ou smartphones 
que podem atingir a honra e a 
reputação sob a justifi cativa 
do exercício do direito de livre 
expressão. 

Não há dúvida que a mani-
festação do livre pensar é um 
direito garantido pela Consti-
tuição Federal e, portanto, é 
assegurado o direito à crítica, 
à discordância, à manifestação 
de indignação desde que haja 
respeito ao direito de tercei-
ros. Uma breve observação 
na timeline de nossos amigos 
em qualquer rede social pode 
apontar o mau uso da inter-
net e um possível atentado 
à honra de qualquer pessoa. 
O que não parece não ser 
privilégio apenas das pessoas 
comuns, exemplo disso é caso 
que envolveu a apresentadora 
Monica Iozzi e o ministro do 
STF, Gilmar Mendes. 

Numa prática comum para 
qualquer usuário de redes 
sociais a apresentadora 
compartilhou uma foto do 
ministro sobre a qual havia a 
palavra “cúmplice?”, seguida 
de legenda com a informa-
ção de que Mendes havia 
concedido Habeas Corpus 
a Roger Abdelmassih, mé-
dico condenado a 278 anos 
de prisão por ter cometido 
dezenas (58) de estupros. 
A postagem foi acompanha-
da do comentário: “Se um 
ministro do STF faz isso...
nem sei o que pensar”. A 
atitude custou caro à Monica 
Iozzi, que foi condenada a 

indenizar Gilmar Mendes em 
R$30 mil.

Tanto a Constituição Federal 
como o Marco Civil da Inter-
net (Lei 12.965) garantem 
e asseguram a liberdade de 
expressão. No entanto, no 
caso específi co, fi cou clara a 
ofensa à imagem do ministro 
por ter sido atribuída a ele a 
cumplicidade de um crime, que 
evidentemente não cometeu. 
Neste caso, pouco importa 
se a apresentadora foi ou não 
autora da montagem da foto, 
de acordo com Código Penal, 
a punição é aplicável também 
a quem divulga a calúnia. 

O entendimento já era apli-
cado mesmo antes da existên-
cia da internet uma vez que 
nos crimes contra a honra já 
se atribuía responsabilidade 
a quem replicasse notícia de 
potencial ofensivo através do 
velho “boca a boca”, indepen-
dentemente, do que tenha feito 
o antecessor ao iniciar, enviar 
ou simplesmente replicar a 
informação. O “boca a boca” 
interpessoal passou a contar 
com um alcance exponencial 
oferecido pela internet, que 
ainda é confundida com um 
território livre e sem nenhum 
limite a ser respeitado, o que 
é um equívoco já que todos 
os atos praticados em terri-
tório virtual são passíveis de 
punição.

A sentença que gerou po-
lêmica trata exclusivamente 
do dano moral na esfera civil, 
mas é indiscutível que este 
tipo de conduta nas redes so-
ciais implica na possibilidade 
de um processo criminal que 
teria como agravante o fato 
de ser a vítima um funcionário 
público, e da ofensa ser por 
conta do exercício das funções 
e a apresentadora ter utilizado 
meio que propiciou enorme 
divulgação da ofensa.

A repercussão da decisão 
atribui-se, sem dúvida, ao fato 
de envolver pessoa formadora 
de opinião, abre um importante 
precedente para outros casos 
e ainda serve de alerta para 
todos os usuários de redes 
sociais de que a internet não 
é um território sem respeito 
e sem lei.

(*) - É professor de Direito titular 
da Faculdade Estácio. Foi eleito 

Presidente da 117ª Subseção da OAB/
SP para o triênio 2016- 2018. É sócio 

do Montenegro e Titto Advogados 
Associados.

Maicel Anesio Titto (*)
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O avião que sofreu um aciden-
te com o time da Chapecoense 
foi o mesmo usado pela seleção 
argentina para viajar ao Brasil 
para as eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018. Lionel Messi e 
seus colegas viajaram na mesma 
aeronave para irem até Minas 
Gerais, onde enfrentaram a 
seleção brasileira de Tite, no 
Mineirão, no último dia 10 de 
novembro. 

O astro do Barcelona chegou 

a passar mal no voo de volta a 
Buenos Aires devido a turbu-
lências, conforme relatado na 
época. De acordo com sites 
especializados, a aeronave tem 
17 anos de uso, capacidade 
para 95 pessoas e é a única da 
companhia aérea Lamia, da 
Bolívia. O avião é o Avro Regio-
nal Jet 85, também conhecido 
como Jumbolino, de matrícula 
CP-2933, fabricado pela British 
Aerospace (ANSA).

CBF decreta luto 
de sete dias 
e remarca as 
partidas

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) decretou luto 
ofi cial de sete dias pelo acidente 
aeronáutico na Colômbia que 
vitimou a delegação da Chape-
coense, jornalistas e convidados. 
Com o luto, todas as partidas que 
seriam realizadas nesse período 
foram remarcadas.

A fi nal da Copa do Brasil, en-
tre Grêmio e Atlético Mineiro, 
que seria disputada hoje (30), 
foi remarcada para 7 de de-
zembro, às 21h45. Já a rodada 
fi nal da Série A do Campeonato 
Brasileiro será realizada no 
dia 11 daquele mês, domingo, 
às 17h00. A fi nal da Copa do 
Brasil sub-20, entre Bahia e São 
Paulo, foi remarcada para 8 de 
dezembro, às 21h15.

O avião seguia da Bolívia 
para a Colômbia quando caiu 
na região da Antióquia, nas 
proximidades da cidade de Me-
dellín. Pelo menos 75 pessoas 
morreram na queda do avião 
na Colômbia (ABr).

Os quatro grandes clubes de 
futebol de São Paulo - Corin-
thians, Palmeiras, São Paulo e 
Santos - anunciaram, por meio 
de nota ofi cial conjunta, que 
vão emprestar gratuitamente 
jogadores para a Chapecoense 
para as disputas da temporada 
do próximo ano. Além disso, 
os clubes anunciaram que 
pretendem solicitar formal-
mente à CBF que não rebaixe a 
Chapecoense no Campeonato 
Brasileiro nas próximas três 
temporadas.

“Mesmo cientes dos prejuí-
zos irreparáveis provocados 
por este terrível aconteci-
mento [o acidente aéreo], 
os clubes entendem que o 
momento é de união, apoio 
e auxílio a Chapecoense”, 
diz a nota dos quatro clubes, 
publicada nos sites ofi ciais de 
todos eles. “Trata-se de gesto 
mínimo de solidariedade que 
se encontra ao nosso alcance 

Veja abaixo alguns dos desastres que marcaram a história 
do esporte mais amado do mundo:

Torino - Em 4 de maio de 1949, o avião que levava os jogado-
res do melhor Torino de todos os tempos se chocou contra a 
Basílica de Superga, em Turim, matando todas as 31 pessoas 
a bordo. Apelidada de “Grande Torino”, aquela equipe con-
quistou cinco títulos italianos na década de 1940 (1943, 46, 
47, 48 e 49) e era a base da seleção italiana. Muito em função 
do desastre, a Azzurra sequer passou da primeira fase na Copa 
do Mundo de 1950, no Brasil, e viajou para o torneio de navio 
por causa do trauma. Depois da tragédia de Superga, o Toro 
nunca mais foi o mesmo e hoje luta no máximo por posições 
intermediárias na Série A.

Manchester United - Pouco menos de nove anos depois, o 
maior clube da Inglaterra também foi vítima de um desastre 
aéreo. Em 6 de fevereiro de 1958, quando tentava decolar do 
aeroporto de Munique, na Alemanha, o avião com a delega-
ção do Manchester United não conseguiu ganhar velocidade 
sufi ciente por conta de uma tempestade de neve e caiu. O 
acidente deixou 23 mortos, incluindo oito jogadores. No en-

Na tragédia de Superga, o avião com o time do Turino se chocou 

com o muro da Basílica da cidade.

Goleiro teve perna 
amputada

Um dos seis sobreviventes da que-
da do avião que levava a delegação 
da Chapecoense, o goleiro Jackson 
Follmann, teve uma das pernas am-
putadas após o acidente, informam os 
meios de comunicação da Colômbia. 
Segundo informação do médico 
Guillermo Molina à rádio “La Red”, 
o goleiro Danilo, que havia sido res-
gatado com vida, não resistiu aos 
ferimentos e faleceu horas depois 
de chegar ao hospital (ANSA).

Minuto de silêncio
O Barcelona e o Real Madrid 

fi zeram um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas do desastre 
aéreo com o time da Chapecoense. 
Atletas dos dois times espanhois 
permaneceram em silêncio antes 
de iniciarem os treinos de hoje. 

Já o Atlético de Madrid, em seu 
perfi l no Twitter, fez uma homena-
gem ao meio-campo Cleber Santana, 
que vestiu a camisa do clube entre 
2007 e 2010 e agora era capitão da 
Chapecoense (ANSA).

O Atlético Nacional emitiu 
ontem (29) um comunicado 
pedindo ofi cialmente que o 
título da Copa Sul-Americana 
seja dado à Chapecoense. As 
duas equipes disputariam 
em Medellín, na Colômbia, a 
primeira partida da decisão 
do torneio da Conmebol, 
mas o avião com a delegação 
do clube catarinense acabou 
caindo.

“Além de estarmos muito 
preocupados pela parte hu-
mana, pensamos no aspecto 
competitivo e queremos 
publicar esse comunicado no 
qual o Atlético Nacional con-
vida a Conmebol a entregar o 
título da Copa Sul-Americana 
à Associação Chapecoense de 
Futebol por sua grande perda 

e em homenagem póstuma às 
vítimas fatais do acidente”, 
diz a nota.

Se a ideia for acolhida pela 
Confederação Sul-Americana, 
a Chape terá uma inédita vaga 
na Libertadores do ano que 
vem. “De nossa parte, e para 
sempre, Chapecoense cam-
peã da Copa Sul-Americana 
2016”, completou o Atlético 
Nacional. Além disso, times da 
primeira divisão do Campeo-
nato Brasileiro iniciaram um 
movimento para emprestar 
jogadores gratuitamente à 
equipe catarinense em 2017. 
A elite do futebol nacional 
também pede que a Chape não 
fi que sujeita a rebaixamento 
pelas próximas três tempora-
das (ANSA).
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Desastres aéreos que 
chocaram o futebol

Acidentes aéreos com clubes de futebol, como o sofrido pela delegação da Chapecoense na última 
segunda-feira (28), são raros e não aconteciam havia mais de 20 anos

tanto, um dos sobreviventes foi Bobby Charlton, maior nome 
da história do futebol inglês.

Dinamarca - Em julho de 1960, após decolar do aeroporto de 
Copenhague, o avião da seleção olímpica da Dinamarca caiu 
no estreito de Oresund e matou oito jogadores.

Green Cross - Um avião com o time chileno Green Cross caiu 
na Cordilheira dos Andes, em abril de 1961, e matou 24 pes-
soas, sendo oito jogadores. Os destroços foram encontrados 
apenas em fevereiro de 2015, quase 54 anos depois. O time 
sobreviveu até 1965, quando se uniu ao Temuco.

The Strongest - Tradicional time da Bolívia, o Strongest foi 
vítima de um acidente aéreo em setembro de 1969, na região 
de Viloco. O desastre deixou 74 mortos, incluindo 16 jogadores 
e membros da comissão técnica.

Alianza Lima - Já em 1987, uma aeronave que transportava o 
Alianza Lima, um dos principais clubes do Peru, caiu no mar 
quando seguia da capital Lima para Pucallpa. Apenas o piloto 
sobreviveu, e 43 pessoas faleceram. Entre as vítimas estava o 
goleiro José “Caico” González Ganoza, tio do atacante Paolo 
Guerrero, hoje no Flamengo.

Zâmbia - Em 27 de abril de 1993, um avião com a seleção da Zâmbia, 
na África, caiu no mar logo após ter sido reabastecido no Gabão. 
30 pessoas morreram, incluindo 18 jogadores (ANSA).

O avião com a delegação do Manchester United não conseguiu 

ganhar velocidade sufi ciente por conta de uma tempestade de 

neve e caiu. O acidente deixou 23 mortos,

incluindo oito jogadores.

Clubes vão emprestar 
jogadores para a Chapecoense

neste momento, mas dotado 
do mais sincero objetivo de 
reconstrução desta instituição 
e de parte do futebol brasileiro 
que fora perdida hoje”, acres-
centam.

Na nota, os clubes também 
lamentaram a tragédia. “Neste 
momento de perda e de profun-
da tristeza, nós, presidentes dos 
clubes brasileiros que publicam 

essa nota, gostaríamos de 
manifestar nossos mais sin-
ceros sentimentos de pesar 
e solidariedade à Associação 
Chapecoense de Futebol e 
seus torcedores, e em espe-
cial às famílias e amigos dos 
atletas, comissão técnica e 
dirigentes envolvidos na tra-
gédia ocorrida na madrugada 
de terça-feira (29)” (ABr).

Nacional pede que título 
seja dado à Chape

Avião já tinha sido usado pela Argentina
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Cuide da sua mente
neste fi m de ano

Estamos perto do fi m 

de 2016! Além da 

organização das festas, 

normalmente esse é 

o período em que as 

pessoas se dedicam para 

colocar as fi nanças em 

ordem e planejar as 

férias e o próximo ano

Todas essas coisas são 
importantes, mas há 
algo extremamente pre-

ciso nessa época, que muitas 
pessoas deixam de lado: a 
organização da mente.

Quem não chega aos últimos 
meses do ano cansado, com 
a cabeça cheia de refl exões 
sobre o ano que fi ca para trás 
e ansioso sobre o que está 
por vir?

É uma mistura de sensações 
positivas e negativas que varia 
de indivíduo para indivíduo, 
mas normalmente inclui alí-
vio, satisfação, alegria, medo, 
ansiedade, frustração, entre 
muitas outras. 

Por isso, independente do 
estado atual, neste período 
é preciso diminuir o ritmo, 
desacelerar o pensamento e 
reorganizar a mente para vi-
venciar tudo de maravilhoso 
que 2017 pode oferecer. Fazer 
uma análise produtiva sobre 
alguns pontos do ano que se 
encerra pode ajudar a enxer-
gar as nossas defi ciências e 
acertos no quesito realização, 
fazendo-nos compreender me-
lhor os acontecimentos para 
redirecionar nossas atitudes 
e pensamentos em busca de 
novas conquistas. Separei seis 
itens que podem ajudar na 
realização desta autoanálise. 
Veja:

Propósitos: • pergunte 
para si mesmo o que efe-

tivamente realizou dos 
propósitos estabelecidos 
no início do ano;
Ações: • verifi que quais 
ações funcionaram e 
quais não deram certo na 
conquista dos objetivos;
Foco: • analise suas metas 
e verifi que se elas per-
manecem no próximo 
ano. Caso elas não façam 
mais parte dos planos, 
redirecione o foco;
Competências: • iden-
tifique quais conheci-
mentos precisam ser 
aprimorados e quais as 
competências e aptidões 
a serem fortalecidas para 
a conquista dos antigos 
ou novos objetivos;
Pensamento: • pense 
sempre no seu objetivo 
e imagine como será 
quando ele for alcançado. 
Isso ajuda a fi xa-lo na 
mente e evita eventuais 
desânimos em relação 
aos desafi os encontrados 
no percurso;
Acertos: • mesmo que algo 
não tenha saído como 
previsto, em muitas coisas 
com certeza você acertou. 
Relembre esses acertos e 
comemore os resultados 
conquistados. 

Por meio dessa análise, você 
perceberá que é possível traçar 
- de novo e de forma diferente 
- os melhores caminhos para a 
realização de sonhos, metas e 
planos. Consciente disso, a sua 
mente irá relaxar e você estará 
pronto para construir o 2017 
que você merece!

(*) - Palestrante, consultor 
organizacional, conferencista 

nacional e internacional e 
especialista em Desenvolvimento das 
Competências de Liderança aplicadas 

à Administração e Educação
(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Nome Limpo  
Ainda dá tempo de começar 2017 com o nome limpo. A Serasa decidiu 
prorrogar o fechamento do Super Feirão Limpa Nome Online (que seria 
encerrado em 26 de novembro) até o próximo dia 10 de dezembro. Foram 
2,65 milhões de acessos entre os dias 8 e 26 de novembro, deixando 
claro que muitos consumidores inadimplentes estão empenhados em 
colocar a vida fi nanceira em ordem ainda este ano. Consumidores pro-
venientes de São Paulo encabeçaram a lista e foram responsáveis por 
37,24% do total de acessos. Rio de Janeiro veio em segundo lugar, com 
12,77% do total de visitas, seguido por Minas Gerais, com 9,29%. Para 
renegociar dívidas pela internet, basta acessar: (www.serasaconsumidor.
com.br/feirao). 

B - Simples Nacional 
A Lei sancionada pelo governo aprovou mudanças no simples nacional, às 
novidades devem entrar em vigor no ano de 2018, e garantem aumentar 
o teto de faturamento para micros e pequenas empresas que partici-
pam do regime. A atividade é destinada aos empresários, contadores e 
profi ssionais que atuam na área. As novas regras do Simples Nacional 
e seus impactos serão debatidos gratuitamente, numa promoção do 
escritório Silva & Oliveira Consultoria Contábil, no próximo dia 6, das 
9h00 às 12h00, no espaço Birô, Rua Groelândia, 906. Inscrições: (https://
www.sympla.com.br/palestra-novas-regras-do-simples-nacional-e-seus-
impactos__99981).

C - Setor Elétrico  
A segunda edição do Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico,  
promovido pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétri-
ca, vai reunir os dirigentes das principais empresas públicas e privadas, 
além de grandes companhias internacionais, nos segmentos de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização.  O evento será amanhã 
(1º), no Hotel Tivoli, e terá como tema  “O Aperfeiçoamento do Setor 
Elétrico Brasileiro”. Ao fi nal da programação, será apresentada uma 
carta-proposta com as conclusões das discussões para ser apresentada 
ao Governo. Mais informações: (www.abceonline.com.br).

D - Motores para o Corolla
A Toyota do Brasil anuncia a expansão de sua fábrica de motores de 
Porto Feliz, que irá produzir propulsores para o sedã médio Corolla, a 
partir do segundo semestre de 2019. O projeto receberá investimento 
de R$ 600 milhões e irá gerar cerca de 200 oportunidades de trabalho. 
O volume estimado de produção de motores para o Corolla será de 
aproximadamente 66 mil unidades/ano, o que ampliará a capacidade 
daquela planta dos atuais 108 mil propulsores/ano para 174 mil. O in-
vestimento reforça os planos de crescimento sustentável da Toyota no 
Brasil e na América Latina, além de confi rmar o comprometimento da 
empresa em contribuir com a comunidade local e a sociedade, produ-
zindo carros melhores.

E - Opções Light e Diet 
É cada vez mais comum encontrarmos pessoas com algum tipo de res-
trição alimentar, principalmente, a ingredientes como açúcar e sódio, 
presentes na maioria dos industrializados. Nesses casos, pior do que a 
dieta é a difi culdade de encontrar produtos adequados ao seu consumo 
quando precisa se alimentar fora de casa. Visando justamente atender 

esse público, a Empada Brasil, franquia especializada em salgados, aca-
ba de apresenta sua linha de empadas Light & Diet. A empresa é uma 
das primeiras focada em lanches e salgados a atender este mercado. A 
grande vantagem da nova linha é que ela não perde em nada no sabor, 
proporcionando uma experiência extremamente satisfatória ao cliente. 
Outras informações em: (www.empadabrasil.com.br).

F - Futuro dos Estados Unidos
Na próxima segunda-feira (5), às 19h00, a FAAP realiza a palestra 
“Efeito Trump: expectativas e especulações”, em seu campus, pela 
coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, professora 
Fernanda Magnotta, com comentários do Embaixador Rubens Ricupe-
ro. O objetivo é discutir os fatores políticos, econômicos e sociais que 
levaram à vitória de Donald Trump. Também serão traçados alguns 
panoramas prospectivos do que esperar da gestão Trump. Escolhida 
pelo Departamento de Estados dos EUA, Magnotta integrou a equipe 
de “observadores internacionais”, que acompanhou os bastidores da 
eleição presidencial em Ohio. Informações: tel. 3662-7352. Inscrições: 
(https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentifi cacao.
aspx?curso=PETEESP_05.12.16)

G - Jantar Benefi cente
O Banco de Alimentos, associação civil pioneira no conceito de colheita 
urbana, realizará um jantar benefi cente em parceria com a pizzaria Veridia-
na, com direito a show da orquestra Music 4 Events Brasil e apresentação 
da soprano Carla Cottini. O evento, que também celebra o Dia de Doar, 
será realizado no próximo dia 5 (2ª feira), a partir das 19h30, na pizzaria 
Veridiana Higienópolis (R. Dona Veridiana, 661). Os ingressos custam R$ 
130 mais a doação de um quilo de alimento não perecível, que deve ser 
entregue no dia do evento. Os convites estão à venda na sede do Banco 
de Alimentos, Rua Atibaia, 281, Pacaembu. Para mais informações, tel. 
3674-0080 ou pelo e-mail (info@bancodealimentos.org.br).

H - Setor Imobiliário
A grade de cursos da Universidade Secovi para 2017 está recheada de 
programas para turbinar seus conhecimentos no setor imobiliário. MBA, 
especialização, cursos de curta e média duração contemplam diversos 
segmentos, como incorporação, desenvolvimento urbano, administração 
imobiliária e condomínios, locação, jurídico e interesse geral. Os cursos 
serão realizados na sede da instituição (Av.Brig. Luis Antônio, 2344 - 9º 
andar), próximo ao metrô Brigadeiro, e alguns terão transmissão simul-
tânea. Informações e reservas tel. 5591-1303, pelo e-mail (universidade@
secovi.com.br) ou (www.secovi.com.br).

I - Brasileiros do Ano  
Os brasileiros que mais se destacaram ao longo deste ano na arte, no 
esporte, na cultura, na economia e no desenvolvimento do País serão 
homenageados pela Editora Três, por meio de duas de suas publicações, 
IstoÉ e IstoÉ Dinheiro. Acontece no próximo dia 6, a entrega dos títu-
los de Brasileiro do Ano e Empreendedor do Ano para nomes como o 
presidente da República, Michel Temer, e Sérgio Moro, entre outras 14 
personalidades. O evento será realizado no Citibank Hall, às 19h30, para 
500 convidados. Entre os presentes, autoridades, políticos e celebridades. 
Além do prêmio, duas edições especiais, uma de cada revista, trarão 
reportagens inéditas com a trajetória dos brasileiros de destaque. 

J - Galinhas Confi nadas 
A Subway, maior rede de serviços de alimentação fora do lar no Brasil, 
com mais de 2.100 pontos de vendas, comprometeu-se a eliminar o 
uso de ovos de galinhas confi nadas em gaiolas de toda sua cadeia de 
suprimentos no Brasil, após conversas com a Mercy For Animals Brasil. 
A partir de 2025 ou antes, 100% dos ovos utilizados nas fórmulas dos 
produtos nos restaurantes da rede Subway® Brasil serão de galinhas 
livres de gaiolas. Em seu anúncio, o Subway afi rma que já iniciou a 
transição para operar apenas com fornecedores que trabalhem com 
ovos de galinhas não confi nadas em gaiolas, uma prática que reduzirá 
signifi cativamente o sofrimento intenso de centenas de milhares de 
galinhas exploradas para produção de ovos.

K - Segurança Pública 
Com o foco principal em formar profi ssionais interessados na gestão de 
atividade de Polícia, Segurança e Informação, com destaque no coman-
do e coordenação e gestão de atividades de polícia integradas, o MBA 
da FADISP ‘Ordem Pública e Gestão de Segurança Pública e Privada’, 
objetiva a formação para funções de administração estratégica, direção, 
comando e chefi a nas áreas específi cas de informação, polícia ostensiva, 
preservação da ordem pública e gestão e controle de segurança. O curso 
tem foco em militares da ativa e da reserva. Também irá capacitar na 
execução das atividades de defesa civil, no âmbito da segurança pública 
habilitando-os, entre outras competências para administração de órgãos 
de segurança privada. Outras informações: (www.fadisp.com.br).

L - Gestão Democrática
Estudantes, professores, servidores, pais e responsáveis ganharam um 
novo prazo para responder ao questionário online Gestão Democrática. 
A Secretaria da Educação do Estado estendeu até 18 de dezembro a 
data de encerramento da enquete sobre a atuação dos Grêmios, Con-
selho Escolar e Associação de Pais e Mestres nas 5 mil escolas da rede 
estadual. Os dados extraídos do questionário serão reunidos e utiliza-
dos em encontros regionais e estadual agendados para 2017. Além da 
comunidade escolar, a proposta é convidar representantes da União 
Brasileira dos Estudantes, sindicato dos professores, universidades 
públicas e outros grupos da sociedade civil.  link está aberto no Portal 
(www.educacao.sp.gov.br).

M - Brasil Criativo 
São 22 categorias reconhecidas, de moda a games, de patrimônio 
imaterial a museus, de artesanato a arte digital, de dança a cinema e 
vídeo. O Prêmio Brasil Criativo celebra a liberdade como aspecto para o 
desenvolvimento de uma sociedade em que a criatividade é um direito. 
O prêmio, promovido pelo Governo do Estado, Secretaria da Cultura, 
3M e ProjectHub, é a maior iniciativa para o reconhecimento e desen-
volvimento da economia criativa brasileira já realizada no país. Serão 
avaliados trabalhos inscritos em 22 setores da economia criativa, como: 
Patrimônio, Expressões Culturais, Artes de Espetáculo, Audiovisual/do 
Livro, da Leitura e da Literatura, Criações Culturais e Funcionais. Saiba 
mais em (www.premiobrasilcriativo.com.br).

N - Maratona Internacional 
No próximo sábado (3), milhares de competidores vão tomar as ruas 
de Recife para participar da sétima edição da Maratona Internacional 
Maurício de Nassau. A corrida, tradicional na capital pernambucana, 
teve mais de 5 mil participantes na edição 2015. A largada acontece 
às 15h50 no Paço Alfândega, no Recife Antigo, e os corredores podem 
escolher percursos de 5 km, 10 km, 21 km ou 42 km. A Maratona, que 
esse ano acontece no dia internacional da pessoa com defi ciência, terá 
uma ‘largada inclusiva’ para pessoas com defi ciência e mães de bebês 
com doenças raras e microcefalia. As inscrições podem ser realizadas 
no site (www.maratonamauriciode nassau.com.br). 

A - Nome Limpo  
Ainda dá tempo de começar 2017 com o nome limpo. A Serasa decidiu 

esse público, a Empada Brasil, franquia especializada em salgados, aca-
ba de apresenta sua linha de empadas Light & Diet. A empresa é uma
das primeiras focada em lanches e salgados a atender este mercado A

A avaliação é da People 
Oriented (www.peo-
pleoriented.com.br), 

consultoria especializada no 
recrutamento de profi ssionais 
de diferentes setores. Apesar 
de historicamente desfavorá-
vel a contratações, os últimos 
meses do ano de 2016 têm se 
mostrado propensos a reabsor-
ver profi ssionais.

De acordo com o Ipea, no 
terceiro trimestre o setor in-
dustrial teve uma alta de 0,3%. 
Um número pequeno, mas sig-
nifi cativo visto que o segmento 
vinha de uma sequência de 
cinco resultados negativos. “O 
desempenho da indústria traz 
um certo otimismo de que o 
cenário econômico pode entrar 
em uma trajetória de recupera-
ção. Historicamente, o mercado 
de recrutamento antecipa esse 
tipo de processo por meio do 
aumento das contratações de 
pessoal”, explica Helena Maga-

Aluguel residencial 
pode subir 7,12% 

Em dezembro, os contratos de 
locação residencial poderão sofrer 
reajuste de 7,12%. Esse percentual 
compreende o período entre dezem-
bro de 2015 a novembro de 2016 (12 
meses) e deve ser aplicado aos con-
tratos de locação residencial com 
aniversário em dezembro e cláusula 
de reajuste pelo IGP-M/FGV (Índice 
Geral de Preços - Mercado, da FGV), 
ou seja, a maioria dos aluguéis do 
mercado. O IGP-M é eleito como 
um dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser divul-
gado primeiro, ainda dentro do mês 
de referência. A variação no mês de 
novembro foi de -0,03%.

Para facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP divulga fator 
de atualização que, no caso, será 
de 1,0712. Por exemplo: para atu-
alizar um aluguel de R$ 1.500,00 
que vigorou até novembro de 2016, 
realiza-se a multiplicação de R$ 
1.500,00 por 1,0712. O resultado, 
R$ 1.606,80, corresponde ao aluguel 
de dezembro, a ser pago no fi nal 
do mês de dezembro ou início de 
janeiro de 2017 (Secovi).

De setembro para outubro o número de vagas para cargos 

executivos dobrou no LinkedIn.

A taxa de desemprego, medida pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), fi cou em 11,8% no trimestre encerrado 
em outubro deste ano. A taxa é superior aos 
11,6% do trimestre que terminou em julho 
deste ano e aos 8,9% do trimestre fechado em 
outubro de 2015.

A população desocupada fi cou em 12 milhões 
de pessoas no trimestre encerrado em outubro 
deste ano, praticamente o mesmo número do 
trimestre que acabou em julho de 2016. O con-
tingente de desocupados é, no entanto, 32,7% 
maior do que em outubro do ano passado, o 
que signifi ca que há mais 3 milhões de pessoas 
procurando emprego sem sucesso.

O contingente de pessoas ocupadas chegou 
a 89,9 milhões de brasileiros, 0,7% a menos 
(604 mil pessoas) do que em julho de 2016 
e 2,6% a menos (1,3 milhão de pessoas) do 
que em outubro do ano passado. O número 
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Emprego retoma fôlego 
para cargos executivos

O mercado de trabalho brasileiro começa a dar o primeiro sinal de recuperação após um longo período 
de turbulência

mais acirrado da crise, as em-
presas reabrem suas portas e 
voltam a buscar profi ssionais 
para posições que estavam 
congeladas - e até mesmo 
contratam pessoal para novos 
postos, com vista a projetos de 
longo prazo. 

A perspectiva de investi-
mento do governo em infra-
estrutura também contribui 
para esse cenário positivo. 
Licitações voltadas ao setor 
energético, por exemplo, 
desencadeiam uma onda de 
contratações necessárias para 
atender a demanda gerada 
pelos projetos. Esse processo 
engloba posições variadas, 
que vão de níveis executivos a 
técnicos, seguindo um padrão 
de expansão de cima para 
baixo na cadeia de comando. 
”À  medida que novos postos 
executivos surgem, demais 
cargos seguem o fl uxo”, explica 
a especialista.

lhães, da People Oriented. Para 
efeito de comparação, de se-
tembro para outubro o número 
de vagas para cargos executivos 
dobrou no LinkedIn.

Para Helena, o movimento 
que acontece agora é uma 
resposta natural a um longo 
período de represamento de 
cargos. Depois do momento 

Taxa de desemprego fi ca 
em 11,8% em outubro

de empregados com carteira assinada no setor 
privado, estimado em 34 milhões de pessoas, 
apresentou quedas de 0,9% em relação a julho 
deste ano (menos 303 mil pessoas) e de 3,7% 
(menos 1,3 milhão de pessoas) (ABr).
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Estamos longe de 

encontrarmos soluções 

para redução dos 

acidentes nas rodovias 

do País, que causam 

mortes, sequelas, perdas 

patrimoniais e deixam 

famílias no desalento 

e desprotegidas. O 

prejuízo social, material 

e fi nanceiro é grande!

Não podemos pensar que 
o motorista, ao assumir 
a direção de seu veícu-

lo, está a passeio; que sentado, 
vendo paisagens diferentes, 
está fazendo higiene mental 
e, por esta razão, pode tole-
rar até 13 horas consecutivas 
de jornada de trabalho. Mais 
ainda, que pode continuar 
transitando pelas rodovias até 
que encontre um local seguro 
para seu repouso. A lei  13.103 
e a Portaria 116 do MTPS que 
vieram para diminuir jornadas, 
reduzir acidentes e dar melhor 
qualidade de vida no trabalho 
de nada serviu. Atende apenas 
e tão somente aos interesses 
do empresariado.

Não podemos ignorar que a 
cada 4 horas na direção vei-
cular o homem tem lapsos de 
atenção; que com 8 horas tem 
défi cit de atenção; e que acima 
disso o risco de acidente au-
menta em duas vezes. Ignora-
se, no entanto, que a vibração 
de corpo, o ruído uniforme e 
contínuo, o movimento pen-
dular do tronco e da cabeça, 
as imagens que passam no seu 
campo visual durante toda a 
jornada são fatores indutores 
da fadiga e do sono. Fora isso, 
deve-se incorporar aos distúr-
bios do sono, principalmente 
da privação do sono -  comum 
entre os caminhoneiros – os fa-
tores decorrentes do repouso 
em locais inadequados, como 
dentro da boleia, por exemplo, 
contrariando o que é recomen-
dado pela higiene do sono.

Não se pode permitir que 
um trabalhador submetido à 
agressão física, caracterizada 
pela vibração e o ruído já ci-
tados, a variações térmicas e 
climáticas, a risco químico em 
decorrência de exposição a ga-
ses, vapores, poeiras, fuligem 
além dos produtos químicos 
que possa estar transportan-
do, não tenha limite restrito 
a tal exposição. Não se pode 
entender que submetido a 
tantos agentes agressivos e 
nocivos ele possa ser visto e 
percebido pelos legisladores 
como um trabalhador comum. 
Não, ele não o é.

O Departamento de Medi-

cina de Tráfego Ocupacional 
da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (Abra-
met) não pode estar ausente e 
tão pouco furtar-se a criticar a 
Lei 13.103 e a Portaria 116 do 
MTPS sancionada sem ouvir 
Conselho Federal de Medicina, 
associações médicas, toxicolo-
gia, farmacologia, Ministério da 
Saúde e outras especialidades 
por ser uma lei avessa às neces-
sidades da classe trabalhadora. 
Este trabalho é para todos nós, 
que estudamos, pesquisamos 
e temos nossa atenção voltada 
para a máquina, o homem e o 
meio, é de extrema penosidade 
e acreditamos que deve haver 
uma revisão desta matéria com 
objetivo maior de reduzir os 
custos para o país, mitigar o 
número de óbitos que todos os 
dias estão em nossas manche-
tes e que é o principal fator da 
nossa luta pela vida.

As causas primordiais de 
acidentes em nossas rodovias 
são fadiga 18% e sono 42% 
perfazendo uma estatística 
alarmante de 60% de todos os 
nossos acidentes. Vale a pena 
lembrar que 93% dos acidentes 
acontecem por falha humana. 
Costumamos dizer que hoje, 
em todo acidente rodoviário 
que tem um motorista profi s-
sional envolvido, o motivo prin-
cipal é o excesso de jornada de 
trabalho. É este o motivo pelo 
qual nossos caminhoneiros 
evoluem para as drogas.

O exame toxicológico, da 
forma como foi proposto, é 
uma afronta ao trabalhador, 
é achincalho discriminatório 
e humilhante. Lembro que o 
exame é de larga janela, janela 
essa que tem noventa dias. 
A lei recomenda a realização 
no momento da concessão da 
CNH e a repetição cinco anos 
após. Não há lógica. O usuário 
de álcool e droga não são vistos 
pela lei da mesma forma. O 
usuário do álcool é um depen-
dente químico, não pode ser 
mandado embora, necessita 
tratamento. Já o dependente 
da droga não é considerado do-
ente neste caso, podendo ser 
mandado embora do trabalho 
por causa da sua dependência. 
As leis confl itam!

As drogas na direção veicu-
lar precisam ser combatidas 
diariamente. É necessário 
entendimento e compreensão 
de todos, para não gerarmos o 
sacrifício físico, social, fi nan-
ceiro, além da crucifi cação do 
nosso caminhoneiro.

(*) - É médico, Diretor de 
Comunicação e do Departamento de 
Medicina de Tráfego Ocupacional da 

Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego.

Dirceu Rodrigues Alves (*)

Lei da escravidão
nas rodovias

O texto foi apresentado 
à comissão mista en-
carregada de analisar 

a medida ontem (29), mas os 
parlamentares pediram mais 
tempo para analisar o material. 
A discussão do projeto será 
retomada hoje (30). 

“Optamos por retomar a 
obrigatoriedade do ensino da 
educação física e da arte como 
componentes curriculares do 
ensino médio. Essa opção se 
justifi ca porque acreditamos 
que a formação integral do ser 
humano exige o atendimento 
de várias dimensões, dentre as 
quais a corporeidade, o movi-
mento e a fruição não podem 
ser desconsiderados”, explicou 
Chaves.

Sociologia e filosofia, no 
entanto, continuam sendo 
opcionais. O relator também 
ampliou a carga horária do 
ensino médio, que deverá 
abarcar as disciplinas da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). O novo texto deter-
mina que 60% das horas sejam 
destinadas à BNCC — antes 
eram 50%. A base ainda está 
em fase de elaboração pelo 
Ministério da Educação e vai 
conter, por exemplo, temas 

O relator optou por retomar o ensino da educação física e da arte como

componentes curriculares do ensino médio.

Agrotóxicos contrabandea-
dos, que em 2005 representa-
vam 7% do total comercializado 
no país, hoje já superam 20% 
do mercado. O baixo risco e o 
alto lucro da atividade expli-
cam esse crescimento, como 
mostraram especialistas que 
participaram de debate sobre 
o tema, na Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária do 
Senado. Estima-se que esse 
comércio ilegal resulte em uma 
perda de arrecadação de US$ 1 
bilhão por ano. 

Os prejuízos, no entanto, não 
são apenas econômicos, mas 
também ambientais e para a 
saúde da população, que con-
some alimentos produzidos 
com insumos sem controle 
da vigilância sanitária. O con-
trabando de agrotóxicos e a 
falsifi cação de produtos atinge 
ainda a credibilidade da pro-
dução agropecuária brasileira 
no mercado mundial, como 
explica a senadora Ana Amélia 
(PP-RS), presidente da CRA 
e proponente da audiência 
pública. “Quando um produto 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, reunida 

sob a  presidência da senadora Ana Amélia (PP-RS).

Gilmar Mendes 
defende 
criminalização 
do caixa dois 
eleitoral

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, demonstrou apoio, 
ontem (29), à tipifi cação do 
crime de caixa dois, prevista no 
projeto que estabelece medidas 
contra a corrupção. “Eu acho 
positivo, porque havia perple-
xidade em torno deste tema, 
o puro caixa dois: às vezes se 
dizia que era crime previsto no 
artigo 350 do Código Eleitoral, 
em outras, se dizia que o fato 
era atípico, que não estava, 
portanto, previsto e não era um 
delito criminal”, disse, após par-
ticipar na Câmara de audiência 
pública na Comissão Especial 
da Reforma Política.

O ministro criticou, porém, 
a possibilidade de juízes e 
promotores serem processados 
por crime de responsabilidade 
– cuja inclusão no projeto vem 
sendo defendida por alguns de-
putados. “Não vejo muito sen-
tido nesta questão do ponto de 
vista constitucional”, afi rmou. 
“Tem que haver a ideia do crime 
de responsabilidade previsto 
no texto constitucional. Se se 
tratar de lei talvez isso tenha 
um problema constitucional” 
(Ag.Câmara).

Brasília - A modelagem do fi -
nanciamento eleitoral de hoje 
não sustenta a eleição de 2018, 
afi rmou o líder do governo no 
Congresso, senador Romero 
Jucá, em um debate sobre 
reforma política promovido 
pela Ordem Dos Advogados do 
Brasil (OAB). Jucá, o senador 
Aécio Neves, presidente do 
PSDB, e o minstro Gilberto 
Kassab, de Ciência e Tecno-
logia, ao lado do ministro do 
STF, Dias Toffoli, expuseram 
ideias e concordaram que não 
há um modelo ideal.

O fato de ter havido menos 
recursos em 2016 é uma 
preocupação para Jucá, 
que cita como exemplo as 
viagens dos candidatos. 
Ele pede alternativas. “Nós 
teremos candidatos a pre-
sidente da República que 
terão de viajar pelo Brasil, 
não farão isso com jatinhos 
e com estrutura financiada 
pelo fundo partidário hoje 
ou por doações individuais. 
E nós teremos eleição de 
governadores, senadores, 
deputados. É preciso mon-
tar um mecanismo efetivo. O 
fundo partidário como está 
previsto hoje não sustenta a 

Líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá.

O presidente Michel Temer 
sancionou na sexta-feira (25) a 
Lei 13.363/16, que prevê licen-
ça-maternidade e paternidade 
para advogados que trabalham 
por conta própria. A advogada 
que der à luz e for a única res-
ponsável por uma causa terá 
direito a pedir a suspensão de 
prazos processuais por 30 dias 
contados do parto. Para o pai 
advogado, a suspensão será de 
oito dias. A mesma regra vale 
para adoções.

A lei resultou de substitutivo 
aprovado pela Câmara em outu-
bro e, depois, confi rmado pelo 
Senado. O texto muda o Código 
de Processo Civil e prevê tam-
bém que a advogada gestante 
tenha prioridade de fala e em 
fi las e vaga reservada de esta-
cionamento. Também não terá 
que passar por raio-x. 

Relator do texto na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara, o deputado Delegado 
Éder Mauro (PSD-PA) desta-
cou a importância da medida. 

“É grande a satisfação em 
poder ajudar o profi ssional a 
conciliar a profi ssão com a con-
dição de mãe e de pai”. A vice-
presidente da OAB no Distrito 
Federal, Daniela Teixeira, viveu 
ela própria uma situação que 
espera que não se repita com 
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Arte e educação física 
permanecem como disciplinas 
obrigatórias do ensino médio

É o que propõe o senador Pedro Chaves (PSC-MS) em seu relatório à MP 746, que trata da reforma do 
segundo grau

transversais como cidadania 
e meio ambiente. Também 
poderão ser incluídas filosofia 
e sociologia. Para o senador, 
essa alteração garantirá 
unidade e sincronia entre as 
escolas brasileiras.

Na nova redação proposta, 
o senador pondera sobre as 
difi culdades de ampliar a carga 
horária mínima para 1.400 ho-
ras anuais e propõe uma meta 
intermediária: no prazo máximo 
de cinco anos, todas as escolas 
de ensino médio do país terão 

carga horária anual de pelo 
menos 1.000 horas, cinco horas 
diárias. O ensino noturno e o da 
educação de jovens e adultos 
sofrerão as adequações neces-
sárias, como a aprendizagem 
por projetos envolvendo os 
temas transversais.

O novo ensino médio será 
ofertado com as disciplinas do 
BNCC e com um rol de áreas do 
conhecimento e “itinerários for-
mativos” que serão escolhidos 
pelo próprio aluno. Pedro Cha-
ves atualizou a nomenclatura, 

mas os alunos poderão escolher 
entre linguagens e suas tecnolo-
gias; ciência da natureza e suas 
tecnologias; ciências humanas 
e sociais aplicadas; matemática 
e suas tecnologias; e formação 
técnica e profi ssional. “Assim, 
substitui-se o cardápio único, 
composto por 13 disciplinas 
engessadas, por uma BNCC 
enxuta e dinâmica, a ser estabe-
lecida pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE), e por 
cinco itinerários formativos”, 
disse (Ag.Senado).

Jucá: fi nanciamento atual não 
serve para eleição de 2018

disputa de uma eleição fede-
ral em 2018”, sugeriu.

“Temos sete meses para apro-
var um texto de fi nanciamento 
na Câmara ou no Senado. Não é 
fácil, não é fácil. É muito impor-
tante que esse texto possa ser 
discutido e venha com respaldo 
da sociedade para que tenha um 
processo mais ágil, mas, mesmo 
assim, nós teremos difi culdade. 
E não enfrentar esse desafi o é 
fadar a eleição de 2018 em um 
processo que ninguém sabe 
o que pode acontecer fora da 
questão da disputa na política 
Porque se não houver meios 
de disputar na política, outros 
sentimentos prevalecerão e 
a gente não sabe o que pode 

acontecer”, disse Jucá.
Jucá reconheceu que a 

eleição de 2016 trouxe “ga-
nhos importantes”, como a 
limitação dos gastos, mas 
gera problemas. Ele criticou o 
autofi nanciamento dos candi-
datos, e a rastreabilidade das 
doações de pessoas físicas, 
como foi aprovada pelo Supre-
mo. Jucá diz que a doação para 
o partido nacional está sujeita 
a ir parar no partido municipal. 
“Pode terminar um cidadão 
fi nanciando algum miliciano 
no morro do Rio de Janeiro 
porque doou para o partido 
nacional mas o partido nacio-
nal passou para o municipal na 
ponta”, disse (AE).

Sancionada lei de 
licença-maternidade 

para advogadas

outras advogadas. “Eu estava 
grávida e tinha uma susten-
tação oral no CNJ. Cheguei às 
9h00 e pedi preferência como 
gestante. Para minha total 
surpresa e perplexidade de 
todos os que estavam na sessão, 
foi indeferido pelo ministro-
presidente ao argumento de 
que não havia previsão legal”, 
comentou.

“Fiquei até as 17h00, num 
lugar sem ventilação, sem co-
mida, sem bebida, nervosa, mal 
acomodada. De lá, saí para o 
hospital. Fiquei internada e mi-
nha fi lha veio a nascer prematu-
ra extrema”, continuou. A fi lha 
de Daniela Teixeira nasceu em 
2013 com 29 semanas de gesta-
ção e passou 61 dias internada 
em uma unidade de terapia 
intensiva (Ag.Câmara).

Avanço do contrabando e falsifi cação de 
agrotóxicos

contrabando e falsifi cação de 
agrotóxicos no rol de crimes 
hediondos. Conforme Sílvia 
Fagnani, diretora Executiva do 
Sindicato Nacional da Indústria 
de Produtos para Defesa Vege-
tal (Sindiveg), os agrotóxicos 
ilegais são contrabandeados 
da China e da Índia, entrando 
no Brasil pelas fronteiras com 
o Paraguai e o Uruguai.

São produtos de fácil co-
mercialização por serem mais 
baratos que os agrotóxicos 
registrados, que resultam de 
pesquisas para reduzir danos 
à saúde dos consumidores e 
ao meio ambiente, o que ele-
va seu custo. Como explicou 
Mário Von Zuben, diretor da 
Associação Nacional de Defesa 
Vegetal (Andef), o que enca-
rece o custo de produção é o 
controle de qualidade exigido 
para o registro do agrotóxico. 
O produto ilegal não tem esse 
controle, o que impõe uma con-
corrência injusta à indústria de 
agroquímicos, como ressaltou 
Waldemir Moka (PMDB-MS) - 
(Ag.Senado).

de origem agropecuária tiver a 
contaminação de um defensivo 
ilegal, de uma molécula ilegal, o 
país corre o risco de perda de 
credibilidade”, enfatizou.

O uso de insumos ilegais nas 
lavouras e criações comprome-
te a matéria prima da indústria 
de alimentos, colocando em 

risco as exportações brasileiras, 
disse Fernando Figueiredo, 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria Química. 
“Não percebemos a extensão 
da ação dos criminosos que 
fazem a importação ilegal de 
defensivos agrícolas”, alertou, 
ao defender a inclusão de 



Hoje eu quero falar sobre o 

perdão. Não aquele perdão 

que a gente faz pelo outro, 

o perdão que nos liberta de 

algo, de uma relação que 

pode não estar nos fazendo 

bem

Mas eu quero falar do perdão 
por você, que pode estar 
tendo difi culdade em fazer 

ou que ainda não foi completamen-
te aceito. Essa semana eu atendi 
uma pessoa muito especial e ela 
trazia uma memória da época que 
ela era jovem, com 17, 18 anos. 
Sabe, quando estamos nessa fase 
da vida tomamos várias decisões 
baseadas naquilo que acreditamos 
ser o melhor. Assim como ela tomou 
e você já deve ter tomado. 

Mas ela atualmente está com 
mais de 50 anos e continuava 
carregando a dor das decisões 
tomadas por aquela jovem que 
ainda morava dentro dela. É esse 
perdão que estou falando. O per-
dão dessas partes nossas, dessas 
memórias antigas que nós carre-
gamos para dentro de nós e sem 
perceber continuamos carregando 
como se fosse um peso durante 
nossa vida adulta.

Você se lembra de alguma de-

cisão que você tomou, que talvez 
você se arrependa? Arrependimen-
to é uma coisa muito diferente de 
não se perdoar. Arrependimento ou 
remorso é muito diferente. Porque 
o perdão tem a ver com liberação. 
Então quando essa minha cliente 
pode dizer para a jovem dentro 
dela - eu perdoo você, eu vejo, eu sei 
que você tomou a melhor decisão, 
com tudo aquilo que você sabia, 
sendo uma jovem de 17 anos - , isso 
acalma algo dentro dela. 

Experimenta fazer isso com 
você, eu faço isso comigo o tempo 
todo.  Você fez o melhor que sabia, 
eu fi z o melhor que podia com aque-
la idade que tinha. Então o meu 
convite é que você analise em você 
o que ainda falta ser perdoado. Que 
parte de você ainda está aguardan-
do ser vista, reconhecida e parar de 
se dar bronca. Lembre-se, a gente 
faz o melhor que sabe com aquela 
informação que tem. 

Talvez esteja na hora de você 
realmente se perdoar e carregar 
uma história mais leve para criar 
um futuro diferente. Eu espero 
que você possa fazer isso por 
você hoje!

(*) - É terapeuta, coach e autora 
do livro ‘O Reencontro’. (www.

nathaliefavaron.com.br).

Pratique o autoperdão e tenha 
uma vida mais leve

Nathalie Favaron (*)
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação -AGE de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 10ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula Dez do Termo de Securitização de Créditos da 10ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 22/04/09 e aditado na mesma data (“Termo 
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 
em 20/12/16, às 11 hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do 
dia abaixo: 1. Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank 
S.A., CNPJ/MF nº 62.331.228/0001-11 para TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 23.103.490/0001-
57, nos termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 12:00 horas do dia 
19/12/16 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por 
meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação 
e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (26, 29 e 30/11/2016) 

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - AGE de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 7ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 7ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/11/08 e aditado na mesma data (“Termo 
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 
em 20/12/2016, às 9 horas, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem 
do dia abaixo: 1. Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank 
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.331.228/0001-11 para a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 
23.103.490/0001-57, nos termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 12 hs 
do dia 19/12/16 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, 
por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representa-
ção e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (26, 29 e 30/11/2016) 

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018578-
06.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIVIANE DOS 
SANTOS PEIXINHO, CPF 320.835.258,17, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$13.715,11 (Jun/2014), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que a tornará isenta das custas, ou 
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 04 de novembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0182061-10.2006. 
8.26.0100. O Dr. Marco Antonio Botto Muscari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional 
III Jabaquara, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a coexecutada Pamela Christina 
Sansevero, CPF. 341.334.638-54 que nos autos da ação Monitória (em fase de execução) movida 
por ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, também contra Wagner Luis 
Sansevero, procedeu-se a penhora online do valor de R$ 4.680,00 (fls. 348/350) através do sistema 
BACEN-JUD, para pagamento do débito de R$10.702,50 (Maio/2006). Estando a coexecutada em 
lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique intimada da penhora e para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 11 de novembro de 2016. 

Adil Negócios e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 38.763.801/0001-81

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Adil Negócios e Participações S.A., para a
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede social na Rua Padre João Manoel, 235 -
Conjunto 61 - 6º Andar - São Paulo/SP, às 10:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2016, para tratar da
seguinte Ordem do Dia: 1) Liquidação e Dissolução da Sociedade; 2) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 28 de Novembro de 2016. Dirlene Cardoso Lima - Liquidante.                             (29-30/11 e 01/12)

COMUNICADO
A empresa Itatec Consultoria S/S Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.053.368/0001-02, comunica o 
extravio do Livro de Diário nº 06/2008, registrado em 22/09/2009 pelo 1º RTD.PJ.

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

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª EmissãoEdital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser
realizada, em segunda convocação, no dia 13 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento Originais, do
Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, 
“b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018;  
(ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de 
Energia (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 
MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de 
prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome 
de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste 
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,  
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo,  
29 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

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

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 13 de dezembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, 
Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a desnecessidade 
de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor 
da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco 
da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, 
caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de 
janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), 
por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a
celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta 
das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede 
social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado 
de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 
São Paulo, 29 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Europeças Participações S.A.
[Em Organização] - Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 4 de Fevereiro de 2015

Aos 4/2/15, 10 hs, na sede. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Clovis Benoni Meurer, Secretário: João Marcelo França e Leite Eboli. Deliberações: I) Foi manifestada a intenção dos presentes em constituir 
uma S.A. de capital fechado, que se regerá pelo projeto de Estatuto Social, o qual será arquivado na sede da companhia II) Verificada a subscrição integral, conforme Boletim de Subscrição, a totalidade do capital 
social proposto para a companhia é de R$ 1.000,00 dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. III) O capital social é neste ato totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda 
corrente nacional. Todas as contribuições dos subscritores serão integralmente destinadas ao capital social. O recibo correspondente ao depósito de 20% do capital social na forma da Lei. IV) Aprovado pelos 
subscritores em sua integralidade o projeto de Estatuto Social, declara o Sr. Presidente estar devidamente constituída a companhia Europeças Participações S.A., doravante denominada “Companhia”.(V) Os 
acionistas decidiram por eleger neste ato os Diretores, quais sejam: (i) como Diretor Presidente, João Marcelo França Elete Eboli, CRE/RS nº 6522, RG nº 096652250 - SPC-RJ, CPF/MF nº 01188687727, (ii) como 
Diretor sem designação específica, o Sr. Clovis Benoni Meurer, CRE/RS nº 1934, RG/SSP-RS nº 1013827512, CPF nº 107.664.720-00, cujos mandatos serão exercidos pelo prazo de 2 anos, sendo permitida 
reeleição. Os acionistas aprovam a remuneração anual global dos administradores no valor de até R$ 1.000,00. Nada mais. Assinaturas: Presidente: Clovis Benoni Meurer; Secretário: João Marcelo França e Leite 
Eboli; Acionistas: (I) CRP Empreendedor - Fundo de Investimento em Participações, neste ato representado por Clovis Benoni Meurer, e João Marcelo França e Leite Eboli, e (II) João Marcelo França e Leite Eboli. 
SP, 4/2/15. Clovis Benoni Meurer - Presidente; João Marcelo França e Leite Eboli - Secretário. Visto do Advogado: Ana Paula G. K. Ferreira OAB/SP - 288.130. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, 
Objeto Social e Duração - Artigo 1º - A “Europeças Participações S.A.” (“Companhia”) é uma S.A. de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela 
Lei nº 6.404/76. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de SP/SP,  Rua Fidêncio Ramos,195, 14º, conjunto 141, sala 2 - parte - Vila Olímpia, SP/SP, CEP 04551-010. § Único: A Companhia, por deli-
beração dos acionistas, poderá abrir, manter e extinguir filiais, sucursais, escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 3º - O objeto social compreende 
a participação como quotista, acionista ou sócia de sociedades, empresárias, personificadas ou não, em quaisquer ramos de negócios, no Brasil ou no exterior. Artigo 4º - A Companhia terá duração por tempo 
indeterminado, podendo ser dissolvida em virtude de determinação da Assembleia ou nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.000,00 divididos 
em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, devidamente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional. §1º: As ações são indivisíveis perante a Companhia, que não 
reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. §2º: Cada ação dará a seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias. §3º: A propriedade das ações será comprovada pela devida inscri-
ção do nome do titular no Livro de Registro de Ações Nominativas. §4º: Na ocasião de aumento do capital social, os acionistas terão direito de preferência para subscreverem as novas ações, na proporção das 
suas respectivas participações no capital social, observadas as disposições da Lei nº 6.404/76. §5º: Ressalvada qualquer disposição em contrário em acordo de acionistas arquivado na sede, a Companhia poderá, 
mediante deliberação da Assembleia, negociar com suas próprias ações, nas hipóteses expressamente previstas na Lei nº 6.404/76. A negociação com suas próprias ações para fins de aquisição, alienação, 
manutenção em tesouraria ou cancelamento será permitida desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a reserva legal, e sem diminuição do capital social. §6º: As ações da Companhia não 
poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas, penhoradas, gravadas ou dadas em usufruto, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização da totalidade dos acionistas. As ações da 
Companhia não são passiveis de garantir qualquer obrigação pessoal dos acionistas. §7º: A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Capitulo III -Acordos de Acionistas - Artigo 6º - Os acordos de 
acionistas, devidamente registrados na sede, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra ou o exercício do direito de voto e do poder de controle, entre outros, serão sempre 
observados pela Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei nª 6.404/76. § Único: Os administradores zelarão pela observância desses acordos e o presidente da Assembleia, e do Conselho de Administração, 
quando eleito, não poderão computar voto proferido pelos acionistas em contrariedade com os termos de tais acordos. Capítulo IV -Assembleia - Artigo 7º - A Assembleia é o órgão máximo deliberativo da 
Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem, mediante convocação enviada aos acionistas pelo Diretor Presidente ou com 10  dias de antecedência à data da Assembleia. Artigo 8º - A Assembleia será instalada pelo Diretor Presidente, ou, se 
ausente, por qualquer outro Diretor, que procederá à eleição da mesa, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os presentes, acionistas ou não. §1º: Dos trabalhos e deliberações da 
Assembleia será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. §2º: A ata poderá 
ser lavrada na forma de sumário dos fatos, incluindo dissidências e protestos. Artigo 9° - Além das atribuições previstas em lei, compete privativamente à Assembleia: (i) Reformar o Estatuto Social. (ii) Autorizar a 
emissão de debêntures conversíveis ou não em ações ou vendê-las, se em tesouraria, bem como autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas controladas. 
(iii) Deliberar acerca da alteração do objeto social e das atividades da Companhia. (iv) Deliberar sobre proposta de distribuição de dividendos ou de pagamento de juros sobre o capital. (v) Deliberar sobre transfor-
mação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas. (vi) Deliberar sobre o aumento do capital social. (vii) Deliberar sobre a emissão 
de quaisquer valores mobiliários no pais ou no exterior. Artigo 10 - Ressalvados os casos previstos na Lei nº 6.404/76, neste Estatuto, ou em acordo de acionistas, devidamente arquivado na sede, as decisões 
deverão ser aprovadas mediante o voto favorável de, no mínimo, 51% do capital social votante e presente da Companhia. § Único: Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia, por procurador 
constituído há menos de 1 de ano, nos termos da Lei nº 6.404/76. O referido instrumento de mandato deverá ser arquivado na sede. Artigo 11 - A Companhia não deverá tomar nenhuma ação que, nos termos 
deste Estatuto ou de acordo de acionistas arquivado na sede social, esteja condicionada à aprovação dos acionistas, sem antes obter a mencionada aprovação. § Único: O exercício do direito de voto em qualquer 
Assembleia em violação ao disposto neste artigo deverá ser nulo e inválido com relação à Companhia, os acionistas e quaisquer terceiros. Capitulo V - Administração da Companhia - Artigo 12 - A administração 
da Companhia incumbe à Diretoria a qual será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 Diretores, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no pais, com mandato de 2 anos, admitida a reeleição, sendo 
um Diretor Presidente, e os demais sem designação especifica, respeitadas as regras do acordo de acionista arquivado na sede. Artigo 13 - Compete à Diretoria: (i) Deliberar sobre a criação, instalação e fechamento 
de filiais, agências e escritórios. (ii) Implementar os planos e programas aprovados pela Assembleia. (iii) Submeter à Assembleia qualquer proposta de alteração do Estatuto. (iv) Fixar a orientação de voto do 
representante da Companhia nas Assembleias ou especiais das sociedades em que a Companhia participe no capital social, bem como aprovar previamente qualquer alteração contratual das sociedades de que 
a Companhia seja sócia. (v) Aprovar e submeter à Assembleia, as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, neles incluídas as demonstrações consolidadas. (vi) Deliberar sobre 
outros assuntos julgados como de competência coletiva da Diretoria, ou as ela atribuídos pela Assembleia. Artigo 14 - A Diretoria reunir-se-á por convocação de qualquer dos Diretores, sempre que necessário for, 
a qual deverá ser feita com antecedência mínima de 5 dias. As cópias das atas de reunião da Diretoria deverão ser submetidas à Assembleia. Par,grafo Único: As reuniões da Diretoria somente serão Instaladas 
com a presença de todos os seus membros em exercício, e as deliberações somente serão tomadas por unanimidade e deverão ser registradas em atas e transcritas no livro próprio, o qual será assinado pelos 
Diretores. Em caso de impasse, a Diretoria deverá submeter referida(s) matéria(s) à Assembleia. Artigo 15 - A representação da Companhia e a prática de atos necessários ao seu funcionamento regular compe-
tirão sempre a: (a) Por 2 Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente; ou (b) Por 1 Diretor conjuntamente com 1 procurador da Companhia com poderes específicos, devidamente constituído nos termos deste 
Estatuto Social; ou (c) Por 2 procuradores da Companhia com poderes específicos, devidamente constituídos nos termos deste Estatuto Social. § Único: O Diretor Presidente, sempre em conjunto com qualquer 
membro da Diretoria, poderá nomear procuradores para agir em nome da Companhia. Os instrumentos de mandato deverão estabelecer os poderes específicos por meio deles outorgados, e terão validade não 
superior 2 anos, exceto no caso de mandatos judiciais. Artigo 16 - São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor ou procurador 
que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. Artigo 17 - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros 
da Companhia, neles declarando as informações exigidas pela Lei nº 6.404/76. §1º: Terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercido de seus cargos até designação e 
posse dos respectivos substitutos. §2º: Os Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo de suas funções por deliberação da Assembleia. §3º: É assegurado aos Diretores, a qualquer tempo, livre acesso aos 
livros e documentos da Companhia. Artigo 18 - A remuneração dos membros da Diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, será definida, anualmente, pela Assembleia considerando suas responsabili-
dades, tempo despendido em suas funções, a competência profissional, sua reputação e seu valor de mercado. Artigo 19 - Em caso de vaga ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da 
Diretoria, os Diretores remanescentes continuarão administrando a Companhia na forma prevista neste Estatuto Social, até a designação e posse do(s) Diretor(es) substituto(s), que ocorrerá por meio de delibera-
ção da Assembleia ou, a ser realizada imediatamente após a ocorrência da vacância ou impedimento definitivo. O Diretor substituto deverá cumprir o restante do mandato do Diretor substituído. Artigo 20 - Compete 
à Assembleia: (i) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia. (ii) Eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto. (iii) Fiscalizar a gestão dos dire-
tores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. (iv) Manifestar-se sobre o relatório da 
administração e as contas da Diretoria. (v) Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir. (vi) Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo 
não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. (vii) Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Capítulo VI- Deveres e Responsabilidades dos 
Administradores - Artigo 21 - Os administradores, no exercício de suas funções como administradores, deverão envidar seus melhores esforços a fim de que a Companhia alcance e desenvolva seu objetivo 
social, assim como para cumprir seus deveres e obrigações perante os acionistas, funcionários e sociedade do local no qual opera a Companhia, cujos direitos e interesses devem ser respeitados. Artigo 22 - O 
prazo de gestão dos administr adores terá início mediante a assinatura do respectivo termo de posse e deverá expirar mediante a investidura de seus sucessores. Artigo 23 - Além de outros deveres e responsa-
bilidades previstos na Lei nº 6.404/76, os administradores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado: a) Obter vantagem para si ou terceiros, em detrimento 
dos interesses da Companhia; b) Usar, em beneficio próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades empresariais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu 
cargo; e) Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; d) 
Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que seja necessário à Companhia, ou que esta pretenda adquirir; e) Adotar ou recorrer a práticas contábeis contrárias às regras contábeis brasileiras aplicáveis e 
aos principais fundamentos de contabilidade, as quais possam, de alguma maneira, alterar o resultado financeiro ou contábil da Companhia. §1º: Cumpre aos administradores, guardar sigilo sobre qualquer infor-
mação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado utilizar-se dessa informação para obter vantagem, para si ou para outrem. §2º: Os 
administradores devem zelar para que a violação do disposto no §1º não venha a ocorrer por meio de subordinados ou terceiros de sua confiança. Artigo 24 - Cumpre aos administradores absterem-se de manter 
atividades ou participar de negócios concorrentes ou conflitantes com a Companhia, salvo se aprovado pela maioria absoluta dos acionistas em Assembleia. O administrador que pretender engajar-se em atividade 
ou participar de negócio concorrente ou conflitante com a Companhia deverá, antes de qualquer providência, submeter tal atividade ou negócio a prévia aprovação da Assembleia. Outrossim, é vedado aos 
administradores intervirem em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos demais administradores, cumprindo-
-lhes cientificar os demais administradores do seu impedimento e fazer consignar em ata de Assembleia a natureza e a extensão desse impedimento. Capitulo VII - Conselho Fiscal - Artigo 25 - A Companhia 
possuirá um Conselho Fiscal não permanente, o qual somente será instalado quando requisitado pelos acionistas, nos termos da Lei nº 6.404/76. §1º: O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no 
máximo, 5 membros efetivos e de igual número de suplentes, que serão eleitos na Assembleia que deliberar a sua instalação, sendo os Conselheiros Fiscais escolhidos entre acionistas ou não, com a observância 
das prescrições legais. §2º: Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão investidos nas suas funções mediante a assinatura de termo de posse, registrado no respectivo livro de registro da atas de reuniões do 
Conselho Fiscal. §3º: As funções, a competência, os deveres e as responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal deverão obedecer às disposições legais. §4º: Quando no exercício de suas funções, os 
membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito a remuneração que for fixada pela Assembleia, observados os limites legais. Capítulo VIII - Exercício Social e Distribuição de Dividendos - Artigo 26 - O 
exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1° de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 27 - Ao final de cada exercício social, a Diretoria elaborará, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei nº 6.404/76. § Único: A Diretoria poderá elaborar demonstrações financeiras semestrais, bimestrais, mensais ou relativas a períodos 
menores, conforme as disposições legais aplicáveis e o disposto no presente Estatuto Social. Artigo 28 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se 
houver, e a provisão para o imposto de renda. Será obrigatória a absorção das perdas do exercício social pelos lucros acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem. Artigo 29 - Do lucro 
líquido apurado no exercício social será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capita l social. Artigo 30 - Os acionistas têm direito de receber como dividendo 
obrigatório, em cada exercício, 1 % do lucro liquido. §1º: Os dividendos serão pagos aos acionistas no prazo máximo de 60 dias, a partir da data na qual sua distribuição for autorizada, exceto caso disposto de outra 
forma pelos acionistas em Assembleia. §2º: Os dividendos atribuídos aos acionistas, que não sejam reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. Artigo 31 - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 32 - Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por 
deliberação da Assembleia, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capitulo IX-Dissolução e Liquidação da Companhia - Artigo 33 - A Companhia entrará em 
dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto na Lei nº 6.404/76 ou de acordo com o que determinar a Assembleia. §1º: Sendo a dissolução e liquidação fixada em Assembleia, esta deverá eleger e 
nomear o liquidante, assim como as disposições legais aplicáveis a serem observadas. §2º: Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração durante o periodo 
de liquidação. Capitulo X - Disposições Gerais - Artigo 34 - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404/76 e legislação vigente aplicável. Artigo 35 - A Compa-
nhia manterá em sua sede cópias dos contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, 
e disponibilizará tais cópias aos acionistas que as requererem. Artigo 36 - As divergências entre os acionistas e a Companhia, decorrentes do presente Estatuto Social, inclusive quanto à sua interpretação ou 
execução, serão resolvidas por arbitragem, perante e de acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, por 3 árbitros, que serão nomeados em conformidade 
com as regras da referida câmara de arbitragem em vigor no momento da arbitragem. A arbitragem terá lugar na cidade de SP/SP, e será conduzida no idioma português, sendo aplicável a legislação brasileira, 
sem renúncia a qualquer preceito. Para fins de indicação de árbitro, se mais de uma parte ocupar o polo passivo do processo arbitral, serão elas consideradas uma única parte, devendo indicar de comum acordo 
um único árbitro e, se mais de uma parte ocupar o polo ativo do processo arbitral, serão elas consideradas uma única parte, devendo indicar de comum acordo um único árbitro. Jucesp/NIRE nº 3530047608-5 em 
27/02/2015. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      19.743
Disponibilidades     10.477
Aplicações Interf. Liquidez        2.446

Aplicações no mercado aberto     2.446
TVM e Instrum. Financ. Derivativos        1.406

Carteira Própria    1.406
Relações Interfinanceiras               -

Créditos Vinculados - Dep. no BC    -
Outros Créditos        5.381

Carteira de Câmbio     4.237
Rendas a Receber    118
Negociação e Intermed. de Valores   246
Diversos   794
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (14)

Outros Valores e Bens             33
Despesas Antecipadas     33

PERMANENTE           759
Imobilizado de Uso           416

Outras Imobilizações de Uso    1.031
(Depreciações Acumuladas)     (615)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            343
Outros Ativos Intangíveis    429
(Amortização Acumulada)   (86)

TOTAL DO ATIVO     20.502

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      14.886
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      14.886

Carteira de Câmbio    7.878
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.497
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.509

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.616
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      301
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    649
Lucros ou Prejuízos Acumulados    496
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             72

Receitas Operacionais   12.936
(Despesas Operacionais)     (12.849)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (5)
(Contribuição Social)  (10)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      20.502

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2016

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

AUTO POSTO OURO 22 LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 33006608, válida até 29/11/2021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para veículos, sito à Rua Dr. Jesuíno
Maciel, 789, Campo Belo, São Paulo/SP.

Lubraquim Ind. e Com. de Lubrificantes Ltda, torna público que requereu a CETESB a
Renovação da Licença de Operação, p/ fabricação de aditivos de uso industrial, sito à
Rua Oswaldo Monteiro, 400, Vl. Industrial, Ribeirão Pires, SP

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA, torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito à Rua Paulo Andrighetti, 1484/1688, Pari, São Paulo/SP.

IPOJUCATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia para Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Rua Três Andradas,
723, JD. Piratininga, Osasco/SP.

CWA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP.
torna público que solicitou junto à CETESB a Renovação de Licença de Operação para
Fabricação de Conexões de Borracha, sito à Rua Capitão Militão, nº 226. Vila Santa
Clara. São Paulo/SP.
LEDS COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 21007307, válida até 25/11/2.021, para Posto de Gasolina, sito à Rua
Nossa Senhora Carmo, nº 53. Santa Terezinha. Piracicaba/SP.
VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia e de Instalação nº 45000969 e requereu a Licença de Operação para Posto de
Abastecimento de Veículos, sito à Rua Monteiro de Melo, nº 497. Lapa. São Paulo/SP.
COR A COR SILK SCREEN LTDA ME. torna público que solicitou junto à CETESB a
Renovação de Licença de Operação para Serviço de Serigrafia em Peças do Vestuário
(Camisetas, etc), sito à Rua Manuel Justiniano Quintão, nº 741. Vila Palmeiras. São
Paulo/SP.
AUTO POSTO TERM. INTERMODAL DE CARGAS CAMPINAS LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 5008372, válida até 29/11/2.021, para
Posto de Combustível, sito à Rua Antônio Boscato, nº 325. Terminal Intermodal. Campi-
nas/SP.
ANIXTER DO BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia
e Licença de Instalação para Fabricação de Peças, Acessórios e Materiais Eletrônicos
Básicos, n.e., sito à Estrada Joaquim Bueno Neto, nº 9.835. Unidade L. Rio Baixo.
Itupeva/SP.

São Domingos Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 26.030.282/0001-63

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 05/07/2016
Data/Hora/Local: 05/07/2016, às 10 horas, São Paulo/SP. Presenças: Os subscritores da totalidade do capital social da
Companhia, a saber: (i) São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário - FII, constituído e registrado na (“CVM”),
CNPJ/MF 16.543.270/0001-89, representado por sua administradora Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., CNPJ/MF 00.329.598/0001-67, devidamente autorizada pelo Ato Declaratório CVM nº 8.575, de 06/12/2005,
representada por Antonio Carlos Paro, RG 13.147.372-4-SSP-SP, CPF/MF 010.887.728-03, Ascendino Madureira Garcia,
RG 05568199-3-IFP-RJ, CPF 824.655.687-8; (ii) Eduardo Lopes dos Santos, RG 11.926.911 SSP/SP, CPF/MF 030.514.708-
05. Mesa: Presidente-Eduardo Lopes dos Santos, Secretário-Ascedino Madureira Garcia. Ordem do Dia, e Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (a) Constituição da S.A., a ser denominada São Domingos Empreendimentos Imobiliários
S.A., cuja sede social será localizada em São Paulo/SP, Rua Vieira de Morais, 420, 8º andar, conjunto 86, Campo Belo, CEP
04617-000, destinada a realizar o objetivo social consistente em: (i) desenvolvimento de projetos imobiliários residenciais,
comerciais e industriais, podendo, para tanto: adquirir, alienar, incorporar, alugar, construir e administrar bens imóveis em todo
o território nacional; e (ii) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia,
quotista ou acionista, que tenham como objeto atividades exclusivamente relacionadas ao mercado imobiliário. O capital social
será de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (b) Estatuto Social da
Companhia, que, devidamente assinado e rubricado por todos os acionistas, passa a integrar a presente ata como Anexo
I e será mantido na sede da Companhia e arquivado no Registro de Comércio. (d) Boletim de Subscrição e a forma de
integralização do capital social, conforme segue: o capital social da São Domingos Empreendimentos Imobiliários S.A.,
de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, é integralmente subscrito pelos
acionistas na forma do Boletim de Subscrição que, devidamente assinado por todos os acionistas, passa a integrar a presente
ata como Anexo II. Atendendo ao disposto no artigo 80 da Lei 6.404/76, os acionistas subscritores do capital social
procederam, neste ato, à integralização, em moeda corrente nacional, de 10% do capital social subscrito, conforme demonstra
o comprovante de depósito bancário que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo III. O restante do capital
subscrito deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, em até 12 meses, contados a partir da presente data.
(e) a eleição dos membros da Diretoria, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, a saber: (i) Eduardo Lopes dos
Santos; e (ii) José Castiel Bas Filho, RG 1016897959 SSP/RS, CPF/MF 675.774.660-34. Os Diretores ora eleitos terão
o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e seu mandato será automaticamente prorrogado até a
AGO que eleger os novos diretores, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos, presentes a essa
assembleia, aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que
não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e tomaram posse em seus respectivos
cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. A remuneração
dos Diretores será definida oportunamente. A Administração da Companhia ficará encarregada de tomar todas as
providências necessárias para a efetiva constituição da Companhia, incluindo, mas não se limitando ao registro da
presente ata e do Estatuto Social perante o competente Registro de Comércio e demais autarquias. Encerramento: A
Ata foi lida aprovada e assinada por todos. Acionistas Presentes: São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário
- FII, representado por Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Eduardo Lopes dos Santos. Eduardo
Lopes dos Santos-Presidente; Ascendino Madureira Garcia-Secretário. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-
OAB/SP nº 207.054. JUCESP/NIRE nº 3530049467-9 em 25/08/2016. Flavia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

1ª VC - São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1021745-82.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Foccos Materiais de Construção e Construtora Ltda, Rua Antonio Bonici, 118, Jardim 
Matarazzo - CEP 03811-060, São Paulo-SP, CNPJ 12.509.433/0001-56, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Minitrac Comércio de Máquinas e Implementos 
Ltda., alegando em síntese: Rescisão do contrato, declarando a propriedade da máquina Míni 
Escavadeira Kubota U15-3, série 49414, em nome da autora . Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2016. 

Comissão 
aprova 
redução no 
subsídio dos 
parlamentares

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem (29) a redução do 
subsídio mensal dos membros 
do Congresso Nacional de R$ 
33.763,00 para R$ 26.723,13. 
O texto acolhido é um subs-
titutivo da senadora Regina 
Sousa (PT-PI) ao projeto da 
senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). Apresentado em 
2015, o projeto, na versão 
original, corta o subsídio 
dos parlamentares em 10% 
e mantém o valor congelado 
enquanto vigore qualquer 
impedimento à concessão 
de reajustes aos servidores 
públicos.

A relatora Regina Sousa op-
tou, no entanto, por apresentar 
um substitutivo fi xando o valor 
do subsídio em R$ 26.723,13 
por prazo indeterminado. 
“Quando votamos medidas de 
cortes de gastos para toda a 
sociedade, precisamos ter a 
coragem para sairmos da nossa 
zona de conforto e para não 
fi carmos encastelados nos nos-
sos privilégios”, argumentou a 
relatora.

A aprovação do projeto, 
segundo Regina Sousa, terá 
repercussão em todas as Casas 
Legislativas do país, porque o 
subsídio dos membros do Con-
gresso Nacional é referência 
para a fi xação da remuneração 
dos deputados estaduais e 
distritais e dos vereadores. O 
projeto terá de ser votado pelo 
Plenário do Senado e, para se 
converter em norma, precisa-
rá ser aprovado também pela 
Câmara dos Deputados (Ag.
Senado).

O relatório representa uma avaliação 
anual da efi cácia das nações em 
gerar e reter talentos para as em-

presas que atuam em suas economias. A 
classifi cação é baseada em mais de duas 
décadas de dados relacionados à com-
petitividade, incluindo uma pesquisa em 
profundidade com milhares de executivos 
em 61 países.

“O maior vencedor no Ranking Global de 
Talentos é o Brasil, que subiu 12 posições 
neste ano. Embora esse seja um resultado 
surpreendente, precisamos considerar que 
o sucesso do País ocorreu praticamente de-
vido ao mal desempenho de outras nações”, 
explica o professor Arturo Bris, diretor do 
Centro de Competitividade Mundial do IMD 
e responsável pelo estudo. Com a melhora 
no resultado deste ano, o Brasil fi gura na 
melhor posição entre as economias latino-
americanas avaliadas, sendo seguido pelo 
Chile, classifi cado na 47ª posição no ranking 
geral e pela Colômbia, em 54º lugar. Logo 
após aparecem Argentina (55º), México 
(56º), Peru (59º) e Venezuela (61º).

A pesquisa foca em três categorias prin-
cipais – investimento, atração e prontidão 
e desenvolvimento – que, por sua vez, são 
derivadas de uma gama muito mais ampla 

O Brasil fi gura na melhor posição entre as 

economias latino-americanas avaliadas.

Brasil sobe 12 posições na 
disputa por talentos

O Brasil foi o maior destaque do novo estudo do IMD sobre desenvolvimento, atração e retenção de 
talentos, subindo 12 posições, para o 45º lugar, no Ranking Global de Talentos, que avalia a capacidade 
dos países de atender às necessidades corporativas

melhora semelhante ao subir 11 posições 
no ranking, do 19º para o 8º lugar. Os países 
europeus, aliás, foram o grande destaque, 
ocupando 9 das 10 primeiras posições no 
estudo. Suíça e Dinamarca continuaram 
ocupando confortavelmente a primeira e 
segunda posição, como no ano passado, 
com a Bélgica em terceiro lugar, Suécia 
em quarto e os Países Baixos em quinto. 
Finlândia, Noruega, Áustria, Luxemburgo 
e Hong Kong completam o top 10, com 
Alemanha (11), Islândia (16), Irlanda (18) 
e Reino Unido (20) também fi gurando no 
Top 20.

O professor Arturo Bris comenta: “Talen-
to é um dos pilares da competitividade da 
Europa. É verdade que a região em geral 
continua a enfrentar uma série de proble-
mas, incluindo baixo crescimento econô-
mico. Mas a qualidade de seus sistemas 
de educação e o comprometimento com o 
desenvolvimento de talentos, desde uma 
idade baixa até a aposentadoria, devem 
preservar sua competitividade de longo 
prazo”. Por outro lado, muitas economias 
proeminentes decepcionaram, com os EUA 
fi cando em 14º, como em 2015, o Japão 
em 30º e a China continental caindo para 
o 43º lugar (IMD).

de fatores, tais como educação, aprendiza-
gem, treinamento de funcionários, fuga de 
capital humano, custo de vida, motivação 
dos colaboradores, qualidade de vida, com-
petências linguísticas, remuneração, taxas 
e impostos. “O Brasil teve um resultado 
pobre em temos de investimentos públicos 
em educação. Estava em 45º no ranking, 
entre 60 países, e subiu para a posição 39, 
o que signifi ca que as políticas públicas 
estão melhorando, mas ainda há muito a 
ser feito”, afi rma Bris. 

Além do Brasil, apenas a Áustria registrou 
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Especial
Fotos: Divulgação/Domínio Público

As arritmias cardíacas, junto ao infarto e AVC 
(derrame cerebral) representam grande pe-
rigo à saúde da população. Isso porque, em 

muitos casos, elas podem ocasionar paradas cardíacas 
capazes de desencadear, entre outras complicações, 
intercorrências fatais, como a chamada morte súbita. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem cerca de 
450 mil casos de morte súbita por ano. No Brasil, o 
número chega a 250 mil.

O risco estimado de morte súbita entre pessoas com 
idade até 35 anos é de 0,75 a cada 100 mil homens e 
de 0,13 a cada 100 mil mulheres. Acima dessa idade, 
o número se iguala entre homens e mulheres, com 
seis mortes a cada 100 
mil pessoas. As arritmias 
cardíacas estão entre 
as principais causas de 
mortalidade no país. O 
distúrbio, que altera o 
ritmo dos batimentos car-
díacos, supera as vítimas 
de AIDS, câncer de mama 
e de pulmão.

De acordo com o cardio-
logista do Serviço de Ar-
ritmias Cardíacas do HCor 
(Hospital do Coração), Dr. 
Enrique Pachón, outro 
tipo de arritmia cardíaca 
muito comum e capaz de 
provocar o AVC (derrame) é conhecida como fi brila-
ção atrial. “O distúrbio, que altera tanto a frequência, 
quanto o ritmo cardíaco, é o mais frequente na atua-
lidade. No Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de 
pessoas sejam afetadas por esta arritmia”.

Os danos causados pelas arritmias também podem 
ser controlados por meio de medidas preventivas. Para 
prevenir o distúrbio é preciso ter hábitos saudáveis 
como reduzir o estresse, ter uma alimentação balance-
ada, rica em legumes, frutas e verduras, não exagerar 
no consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos, 
não fumar e praticar atividades físicas regularmente. 
“Dar atenção à saúde emocional e, pelo menos uma 
vez por ano, consultar um cardiologista para realizar 
exames preventivos e, caso seja portador de alguma 
doença cardíaca, é primordial seguir as orientações de 
seu médico. Estas são condutas importantes a serem 
seguidas”, alerta o cardiologista do HCor.

Cardiologista do 
HCor alerta sobre 
a prevenção das 
arritmias cardíacas 
e morte súbita
Os danos causados pelas arritmias também podem ser 
controlados por meio de medidas preventivas. Para 
prevenir o distúrbio é preciso ter hábitos saudáveis como 
reduzir o estresse, ter uma alimentação balanceada, não 
fumar e praticar atividades físicas regularmente

Arritmias cardíacas e morte 
súbita:

Segundo o Dr. Pachón, caso o paciente não tome os 
cuidados necessários ou não procure avaliação médica 
as chances de um evento cardíaco de alto risco ocorrer 
só aumentam. Por isso, é preciso ter atenção ao pro-
blema. “Evitar as arritmias ainda é a melhor maneira 
de impedir morte súbita ou derrames causados pela 
doença”.

Se a doença for diagnosticada, o cardiologista pode 
adotar algumas intervenções como o uso de medi-
camentos, ablação (tratamento defi nitivo através 
de cateter) ou implante de marca-passo. “O mais 

importante é saber que, 
apesar de complexas e 
de alto risco, atualmente 
todas as arritmias têm tra-
tamento, permitindo que 
os pacientes retornem à 
sua vida normal em curto 
período após o início do 
tratamento”, esclarece.

Vale lembrar que mais 
de 95% das mortes súbitas 
ocorrem fora do ambiente 
hospitalar. “Por isso, ter 
conhecimento do suporte 
básico de vida, por exem-
plo, pode garantir a rápida 

desfi brilação e aumentar consideravelmente a taxa 
de sobrevida durante um evento, tanto que quando 
o acesso ao desfi brilador ocorre entre cinco e sete 
minutos, após a parada cardíaca, mais da metade dos 
pacientes pode ser salva”, revela Dr. Pachón.

A morte súbita é duas vezes mais frequente em ho-
mens do que em mulheres, após os 65 anos de idade. 
Antes disso, o homem morre quatro vezes mais que a 
mulher de morte súbita. A morte súbita ocorre mais 
em portadores de doença coronariana, sendo do sexo 
masculino. “Ou seja, a combinação do sexo masculino 
com doença coronariana é altamente perigosa para 
levar o indivíduo à morte súbita. Esse é o grupo de 
maior risco e que necessita de maior atenção. Já para 
as pessoas que praticam atividade fi sica, é importante 
que se faça uma avaliação médica antes de iniciar os 
exercícios para afastar que problemas silenciosos 
possam se agravar durante o esforço”, explica. 

Fique alerta
5% da população brasileira possui algum tipo • 
de arritmia;

450 mil casos de morte súbita por ano nos Es-• 
tados Unidos;

250 mil casos de morte súbita por ano no • 
Brasil;

A cada 2 minutos ocorre 1 
morte súbita no Brasil;

Com um dos mais avançados centros tecnológicos 
de saúde da América Latina, o HCor atende mais de 
1,5 mil pacientes por mês para investigação diagnós-
tica, prevenção e tratamento dos mais variados tipos 
de arritmias cardíacas. “Trata-se de uma questão que 
merece atenção permanente. O tratamento preventivo 
das arritmias cardíacas é altamente efi caz permitindo 
evitar grande número de casos de morte súbita” ex-
plica Dr. Pachón.

Um método muito utilizado para o tratamento defi -
nitivo das arritmias é a ablação por radiofrequência. 
Este foi o maior avanço no tratamento das arritmias 
cardíacas que ocorreu no fi nal do século passado e o 
HCor foi um dos primeiros Hospitais da América do 
Sul a realizar este procedimento. 

O HCor sempre foi inovador e pioneiro, buscando 
oferecer aos seus pacientes os mais avançados re-
cursos, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. A 
Instituição reúne profi ssionais especializados e equi-
pamentos de ponta para oferecer o que há de melhor 
na cardiologia mundial, tendo se transformado num 
centro de referência para o diagnóstico, tratamento 
e prevenção das doenças cardiovasculares.Praticar atividades físicas regularmente ajuda na prevenção.
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News@
DogHero participa de programa do Google 
de aceleração de startups 

@A DogHero (www.doghero.com.br), empresa de hospedagem 
domiciliar e personalizada para cães, foi selecionada para parti-

cipar do programa do Google de aceleração para startups, chamado 
Launchpad Accelerator, com início em 2017. A plataforma brasileira 
receberá, por seis meses, suporte e treinamento para aprimorar o 
seu aplicativo e desenvolver negócios bem sucedidos. A primeira 
etapa do programa conta com 31 startups promissoras do Brasil, 
Índia, Indonésia, México, Argentina, Colômbia, Filipinas, Tailândia e 
Vietnã todas indicadas por aceleradoras e fundos de investimentos e 
escolhidas pelo grande potencial de impacto tecnológico positivo. Os 
cofundadores Eduardo Baer e Fernando Gadotti e, o Chief Technology 
Offi cer, Nelson Haraguchi, representarão a DogHero no projeto.

Venda de Publicidade em Meios Digitais

@IAB Treinamentos, em parceria com a JumpEducation, promoverá 
nos dias 16 e 17 de dezembro de 2016 o Training Program sobre Venda 

de Publicidade em Meios Digitais, para o qual gostaríamos de convidá-lo(a) 
a participar. Atualmente há muitos profi ssionais com vasta experiência 
em vendas de publicidade impressa e que estão se vendo em meio a um 
grande desafi o, que é o de buscar resultados atuando em um ambiente 
dinâmico e com regras bem específi cas. Com este treinamento, estes pro-
fi ssionais estarão aptos a entender a origem da mídia online, os aspectos 
técnicos do trabalho e a orientação a resultados de negócios – habilidades 
que capacitarão a conversar de forma segura com equipes internas de 
veículos e com clientes, sejam agências ou anunciantes (http://iabbrasil.
net/curso/presencial/venda-de-publicidade-em-meios-digitais).

Principal distribuidora de scanners para a 
Fujitsu do Brasil

@A Tech Data Corporation - uma das maiores distribuidoras mundiais 
de produtos de tecnologia, serviços e soluções - anuncia sua nomeação 

como principal distribuidora para a Fujitsu do Brasil.  A partir da parceria, 
a Tech Data torna-se distribuidora exclusiva de scanners Fujitsu - empresa 
japonesa líder em tecnologia da informação e da comunicação – para 
fornecedores de soluções em toda a América Latina.

Mundialmente, o comércio passa por oscilações que impactam 
no faturamento das empresas. Por isso, é de suma importância 
aproveitar a temporada de compras – Natal e outras datas co-
memorativas periódicas – de maneira estratégica para alavancar 
suas vendas, uma vez que esses são os momentos em que os 
consumidores estão mais propícios às compras. Em meio a tantas 
possibilidades de contato, cabe às instituições compreender a 
maneira mais efi ciente para se aproximar de seus consumido-
res nesses momentos estratégicos, destacando seu conteúdo 
(ofertas) das tantas outras que chegam a eles. Para isso, tomo 
a liberdade de dizer que temos aqui uma das melhores alterna-
tivas: o SMS, cujo índice de leitura chega até 98%.

As diversas datas comemorativas que ocorrerem ao longo do 
ano são oportunidades para traçar estratégias de marketing e 
garantir bons resultados. Dessa forma, cada data é fundamen-
tal e colabora com o giro da economia e, em alguns setores, o 
faturamento médio chega a ser o dobro de um período conven-
cional, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 

O SMS é um canal que permite planejar campanhas dedica-
das e personalizadas para cada tipo de público-alvo. Dentre os 
benefícios da ferramenta, destaco: 

Envio de mensagens em grande escala e com baixo custo• 
Canal instantâneo e interativo• 
Possibilidade de criação de campanhas para aumentar • 
vendas
Redução de custos em processos• 

Além das vantagens listadas, é possível aprimorar os resul-
tados com o uso do SMS em uma campanha de marketing por 
meio de um planejamento detalhado que inclua, por exemplo, 
mapeamento e soluções para possíveis falhas de comunicação 
e logística. Assim, ao desenhar a estratégia deve-se pensar, 
ainda, no melhor horário de envio da mensagem e observar 
três pontos fundamentais: 

Produtos e serviços anunciados - uma das primeiras etapas • 
do planejamento da campanha. É necessário defi nir quais 
os produtos e serviços serão divulgados a partir da capaci-

dade de entrega, evitando atrasos para que a credibilidade 
da empresa não seja prejudicada.
Período da campanha - campanhas que fazem referência • 
a datas comemorativas devem ser planejadas e colocadas 
em prática com antecedência. Também é preciso defi nir o 
prazo de término das promoções, principalmente devido 
ao ROI, ou seja, toda e qualquer campanha promocional 
deve ser também saudável para o caixa da empresa.
Segmento e público-alvo – antes de enviar mensagens, • 
deve-se estudar o perfi l do público para que os textos e 
horários das mensagens sejam personalizados, mantendo 
o interesse do consumidor.

É importante ressaltar que o número pessoas utilizando apare-
lhos celulares tem crescido. Portanto, o SMS torna-se um canal 
com muito potencial de colaborar com a estratégia de negócio 
das lojas e empresas. As próximas datas comemorativas estão 
se aproximando, aproveite e boas vendas! 

 
(Fonte: Liliane Nogueira é gerente de Marketing na Zenvia, companhia 

brasileira que viabiliza a comunicação entre empresas e consumidores).

Datas comemorativas e o uso do SMS 
como aliado estratégico

Vandriani Misturini (*)

Parece um anúncio de emprego ideal, não? Pra muita 
gente, uma vaga dessas é daquelas oportunidades 
únicas, que não se repetem e precisam ser agarradas 

imediatamente — e ainda será disputada por muitos con-
correntes. Mas isso é só impressão.

Esse anúncio é fi ctício, mas poderia estar em qualquer 
lugar que ofereça vagas e difi cilmente seria retirado pelo 
preenchimento dela. O motivo, surpreendente para a 
maioria dos profi ssionais de áreas distantes do mundo da 
tecnologia, seria a demanda por mão de obra com um perfi l 
raro de se encontrar: o profi ssional ultraqualifi cado. Para 
termos uma ideia do tamanho do buraco na lei da oferta e 
da procura no RH das empresas de TI, o estudo Network 
skills in Latin America, desenvolvido pela consultoria IDC 
a pedido da multinacional Cisco, mostra que até 2019, 
faltarão quase 450 mil profi ssionais para preencher postos 
de trabalho abertos na região. O problema atinge o Brasil, 
enquanto maior país do continente, que já apresentou 
défi cit de trabalhadores na área em 2015: faltaram 195 mil 
pessoas capacitadas e empregadas em tempo integral. Mas 
porque isso acontece?

Procura-se meio milhão 
de profi ssionais de TI

Empresa de Tecnologia da Informação procura profi ssional com ou sem experiência, formado ou 
estudante de cursos na área de TI para contratação imediata. Remuneração: a combinar. Benefícios: 
ambiente de trabalho moderno, fl exibilidade de horários, possibilidade de aprendizado e participação em 
projetos que estão ajudando a transformar a sociedade

Enquanto recrutadores, percebemos que a maior difi cul-
dade para encontrar profi ssionais é justamente a falta de 
qualifi cação. No passado, para trabalhar com tecnologia era 
fundamental que o candidato a uma vaga tivesse bagagem 
acadêmica exclusivamente na área de TI. Hoje, há muitas 
opções que, por conta da evolução da sociedade e do mer-
cado de trabalho, acabam convergindo ou dependendo da 
tecnologia, o que dá uma sensação equivocada de que isso é 
sufi ciente para ser contratado como um especialista no seg-
mento. É preciso compreender que as soluções avançaram 
muito e, apesar de as redes serem cada vez mais ubíquas – 
isto é, estarem invisíveis e onipresentes –, o conhecimento 
para ser um profi ssional desejado tem que ser mais profundo. 
É preciso reunir várias habilidades: bom relacionamento, 
comunicação, autonomia e criatividade são alguns deles. 
Entender as mudanças que já estão acontecendo por meio 
da cloud computing, internet das coisas e big data também 
é fundamental. O mundo de hoje tem pouca semelhança 
com o de dez ou 20 anos atrás. Mas a busca constante pelo 
conhecimento nunca fi ca desatualizada.

(*) É administrador, MBA em Gestão de Pessoas e Coordenador de Recursos 
Humanos da IPM Sistemas (vandriani.misturini@ipm.com.br).
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Revolver-
se na lama
(o porco)

O vinho
pouco fer-
mentado

A dose do
veneno
cianeto

Artes (?):
contorcio-
nismo e ma-
labarismo

Chevy
Chase,

humorista
dos EUA

Programa
como o

"Bom Dia
Brasil"

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Terceira
pessoa do
discurso
(fem.)

O último
da Itália
foi Hum-
berto II

Parte ter-
minal do
intestino
delgado

Série de
tiros da 

metralha-
dora

Sentimen-
to no qual
se baseia
a crendice

Centro-
Oeste

(abrev.)

(?) Camar-
go, apre-
sentadora
Completa

Estimativa
(abrev.)
Ocasião
propícia

Secreção hepática
amarga

O jacaran-
dá, por sua
qualidade

(?)-estar, 
situação de
embaraço
Colocar
fogo em

Movimento
do pião

(?)-boca:
ordinário

Divisões 
da socieda-

de hindu

Genero-
sas; pias

(?) Delany,
atriz 

O líder da
manada
(Biol.)

Plebe (pej.)
Canto

como o
repentista

Alerta, 
em inglês
Destituir
do poder

Condição
do radô-
nio na

natureza

Expressão
facial de
felicidade
Condenada

Guerra
de (?),

tema do
livro "Os
Sertões"

O profis-
sional que
trabalha

como
freelancer

O sexo praticado por
quem não quer com-

promissoProteção
contra o ar conta-
minado

Movimento
(?): prega

valores
como a

honra e o
respeito à
natureza

Maior hidrelétrica paulista, 
no rio Paraná

O efeito 
da ali-
teração

na poesia
Apelido de Pedro

Pettigrew, persona-
gem da série Harry

Potter
Fazem
preces
Junto a

(alguém)

4/dana. 5/alert. 6/rosado. 7/rabicho. 11/colaborador. 12/ilha solteira.

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

Esta quarta, o primeiro dia da lunação é ótimo para as relações sociais e os novos contatos. Lua em harmonia com Júpi-
ter aumenta o otimismo e que deve ser usado na medida para equilibrar as emoções. O início da manhã pode ser mais 
tenso. A Lua em conjunção com Saturno aconselha foco, disciplina e responsabilidade. Podemos nos sentir cobrados e 
pessimistas, mas também será fundamental se manter conectado à realidade, já que a noite pode ser mais pesada. No 
início da tarde a Lua em harmonia com Urano provoca alguma novidade ou uma boa ideia. A noite ótima para relaxar. 
O Sol em mau aspecto com Netuno torna todos mais sensíveis e vulneráveis. Melhor será aceitar e encarar a realidade.
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Tenha calma para evitar desentendi-
mento com alguém. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
ou encontrar muita harmonia, vai 
depende de sua atitude. De tarde 
mantenha o bom astral para soluções 
fi nanceiras. À noite agitada sujeita 
a novidades e falta de sono. 82/482 
– Vermelho.

Determinação, sensualidade e muito 
calor humano nos relacionamentos. 
As crises devem ser superadas com 
coragem e uma atitude austera, 
ainda mais as fi nanceiras. Melhore a 
organização de sua vida para evitar 
os desperdícios. Saia da rotina e 
divirta-se à noite que promete ser 
agitada. 77/377 – Azul.

Sol em mau aspecto com Netuno 
torna todos mais sensíveis e vulne-
ráveis. Melhor será aceitar e encarar 
a realidade. Mercúrio em Sagitário 
dificultando as comunicações e 
provocando enganos através de 
palavras dúbias. As suas atitudes 
que tomar atraem ou afastam as 
pessoas. 68/168 – Cinza.

A Lua na fase Nova facilita negocia-
ções. Esta quarta não é boa à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar desentendimentos por 
pontos de vista divergentes. Brigas 
e rompimentos devem ser evitados 
com o uso do bom senso e da con-
ciliação. 72/372 – Branco.

É bom ter cuidado nas dívidas de 
muito valor, que não devem ser as-
sumidas. Terá defi nição dos rumos 
que sua vida deve tomar no ano que 
vem vindo. Liberalidade demais pode 
causar problemas, cuidado. Use de 
habilidade ao tratar com as pessoas 
nesta metade de semana. 86/886 – 
Amarelo.

Lua em harmonia com Júpiter au-
menta o otimismo e que deve ser 
usado na medida para equilibrar as 
emoções. O início da manhã pode 
ser mais tenso. Evite alimentar 
desejo que não poderá realizar no 
momento. As emoções fi cam mais 
fortes no fi nal do dia e isso pode levar 
a ressentimentos. 61/261 – Verde.

Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir pode 
ganhar mais dinheiro. A situação 
melhora ainda mais nesta quarta 
com o Sol na casa dois, a casa do 
dinheiro. Um dinheiro atrasado ou 
devido deverá chegar no próximo 
mês ainda com o Sol em Sagitário. 
54/754 – Lilás.

Lua em harmonia com Júpiter au-
menta o otimismo e que deve ser 
usado na medida para equilibrar 
as emoções. Pela manhã haverá 
maior inspiração e ao fi nal da tarde, 
nervosismo devido a imprevistos e 
situações inesperadas. Um novo 
ciclo de vida dará maior motivação. 
71/171 – Branco.

A Lua em conjunção com Saturno 
aconselha foco, disciplina e responsa-
bilidade. O período é bom para tratar 
da saúde e programar as viagens. 
Aproveite para programar o que 
fazer neste fi nal de ano, sem alterar 
demais a rotina antes do aniversário. 
92/592 – Marrom.

É melhor pensar bem melhor antes 
de agir, prestando atenção aos de-
talhes nesta metade de semana. Irá 
demonstrar os sentimentos de amor 
e amizade, melhorando suas relações 
ao agir de forma mais racional e orga-
nizada. Dedique-se ao seu trabalho. 
43/543 – Azul.

Aumenta o interesse por atividades 
inovadoras que tendem a melhorar 
os seus ganhos neste fi nal de ano. 
Pode alcançar uma posição fi nancei-
ra melhor com negócios e trabalho 
temporário. Use a sua criatividade 
para melhorar a vida no novo ano 
de 2017 que vem vindo aí. 67/167 
– Amarelo. 

Muita afetividade garantirá bons 
momentos íntimos intensifi cando 
a relação sexual. Facilidade para 
expressar os sentimentos às pes-
soas e dizer dos seus sentimentos 
às pessoas que ama. Faça isso de 
forma mais racional para que con-
siga tomar uma decisão defi nitiva. 
78/778 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Novembro de 2016. Dia de Santa Maura, Santo André 
Apóstolo, São Troiano, Santa Justina, São Zózimo, e Dia do Anjo Aniel, 
cuja virtude é a vitória. Dia do Cinema, Dia do Estatuto da Terra, 

Dia do Patrono, e Dia do Síndico. Hoje aniversaria José Bonifácio 
de Oliveira Sobrinho, o Boni que faz 81 anos, o técnico de futebol 
Muricy Ramalho que nasceu em 1955, o cantor inglês Billy Idol que 
faz 71 anos, o ator Ben Stiller que nasceu em 1965 e a apresentadora 
Angélica que completa 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau será célebre por seus talentos 
e ideias. Criativo, versátil com capacidade de comunicação, você tem 
uma personalidade animada. A sua grande necessidade de amor e ex-
pressão faz com que nem sempre seja perceptível às outras pessoas. 
Obtém vitória em situações difíceis e alcança sempre a harmonia entre 
pessoas de personalidade diferente. Possuem o domínio das ciências, 
artes e a inspiração através de facilidade para a meditação. No lado 
negativo aparecem os charlatães e os espíritos perversos aqueles que 
querem enganar as pessoas.

Simpatias que funcionam
Para conquistar a pessoa amada: No primeiro sá-
bado do mês, coloque em 2 litros de água as pétalas de 
duas rosas vermelhas bem bonitas, um pouco de mel e 
canela em pó, e deixe ferver. Depois de fria, derrame 
essa água do pescoço para baixo logo após tomar um 
banho caprichado. Enrole as pétalas que sobrarem 
em um papel cor-de-rosa com o nome da pessoa que 
quer conquistar e enterre em um vaso fl orido.

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias. 
Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso. 
Pessoa se esbofeteando: bons empreendimentos. 
Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Neurose

Elaborado a partir da pas-
sagem pela obra freudiana, o 
espetáculo “Caixa Preta” busca 
apresentar as difi culdades na 
vida psicológica de um indi-
víduo que sofre com Neurose 
Obsessiva. A pesquisa contou 
com o apoio de profi ssionais da 
área de psicologia para o pro-
cesso de construção e sinteti-
zação do tema para a expressão 
corporal, com a mixagem de 
textos para simular sessões de 
terapia. O trabalho tem como 
trilha sonora a voz do analista, 
que conduz o paciente em sua 
fala e elaborações, enquanto 
as respostas se dão por meio 
de movimentos, numa variação 
de tons e sensações.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, 
Pinheiros, tel. 3095-9400. Terças e quartas às 
20h30. Entrada franca. Até 30/11.

Drama
No espetáculo “Cínicos” uma 

realidade atual confl ituosa e 
desafi adora. A cada minuto 

da existência o excesso de 
alternativas possíveis para o 
presente e o futuro nos ame-
dronta e nos confunde. Uma 
das alternativas é o riso. Amar-

go, cínico ou indiferente? A 
opção é de cada um de nós.

Serviço: TOP Teatro, R. Rui Barbosa, 
201, Bela Vista, tel. 2309-4102. Quartas e 
quintas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 01/12.

O “Comédia Standy Up”, é 
um espetáculo contemporâneo 
onde o humorista Marcelo di 
Morais se apresenta sema-
nalmente sem contar piadas 
conhecidas (anedotas) rece-
bendo convidados diferentes a 
cada show tornando assim de 
fato e de direito uma apresen-
tação inédita e dinâmica. Os 
humoristas fazem observações 
irônicas e divertidas sobre qual-
quer assunto pessoal ou mesmo 
do dia-a-dia das pessoas, os 
temas são sempre atualizados 
com noticias e acontecimen-
tos daquela semana, sempre 

abordando com muito humor 
temas que fazem parte da vida 
do cidadão. O show tem como 
missão proporcionar ao publico 
uma refl exão com o cotidiano 
e manias de nossa sociedade.  
É tudo sem maquiagem, e 
personagens. Neste gênero 
só é permitido texto autoral 
e claro que sempre lhe é per-
mitido uma generosa dose de 
acidez. Com Marcelo Di Morais 
e convidados.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Sábados às 23h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 03/12.

O pequeno Mário, 
personagem central 
de “O Caçador de 
Lendas”, vive inquieto 
e curioso para 
conhecer as histórias 
do Brasil

Então, ele parte país 
a fora em busca de 
descobrir mais sobre 

as lendas e personagens que 
simbolizam a riqueza de nossa 
cultura. Por onde Mário passa 
encontra quem lhe conte so-
bre mitos, lendas e crenças 
da região, deixando-o cada 
vez mais encantado com as 
curiosidades reveladas. São 
tantas informações para lem-
brar que ele resolve escrever 
um livro onde poderá guardar 
para sempre as histórias que 
conheceu. E, melhor ainda, 
todas as pessoas de sua família 
e seus amigos também sabe-
rão quem é Matita Pereira, 
Curupira, Uirapuru, Saci-
pererê e muitos outros perso-
nagens do folclore brasileiro. 

Ghost - O Musical é um espetáculo baseado no fi lme 
norte-americano, Ghost – Do outro lado da vida, de 
1990. A peça conta a atemporal e forte estória do jovem 
casal, Sam Wheat e Molly Jensen, muito apaixonados, 
que é interrompida por um assalto que resulta na 
morte de Sam. Preso neste plano, o espírito de Sam 
descobre a verdade por trás de seu assassinato e 
conclui que Molly está em perigo. Enquanto ele busca 
mais pistas e tenta proteger Molly, ele encontra a falsa 
vidente Oda Mae Brown. Embora ela tenha sido uma 
fraude por muitos anos, Sam descobre que ela real-
mente pode ouvi-lo e pede ajuda para que possa se 
comunicar com Molly através dela e, assim, alertá-la 
sobre os riscos que corre.

Serviço: Teatro Bradesco (Shopping Bourbon), R. Turiassú, 
2100, Pompéia, tel. 3670-4100. De quinta a sexta às 21h, sábados 
às 17h e às 21h e aos domingos,às 16h e às 20h. Ingressos: de R$ 
40 a R$ 190. Até 04/12.

“O Caçador de Lendas”

Mário aprende que a memória, 
que a história de um povo nos 
desperta para a consciência do 
valor de uma sociedade mais 
humana e harmoniosa. Com 
Ana Bottosso, Carolini Pio-

vani, Daniele Santos, Danielle 
Rodrigues, Dayana Brito, Elton 
de Souza, Fernando Gomes, 
Jean Valber, Léo Oliveira, Lúcia 
Branco, Marcela Costa, Rafael 
Abreu, Thaís Lima, Ton Carbo-

nes e Zezinho Alves.

Serviço: Centro Cultural Diadema (Teatro 
Clara Nunes), R. Graciosa, 300, Centro, 
Diadema, tel. 4056-3366. Quinta (8) e sexta 
(9) às 20h e sábado (10) e domingo (11) às 
19h. Entrada franca.

Cena da peça “O Caçador de Lendas”.
D
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Divulgação

Standy up

Marcelo Di Morais

HÁBITOS INFELIZES: Usar pornografi a ou palavrões, ainda que estejam 
supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirija 
a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. 
Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir 
descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorifi car 
a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. 
Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. 
Fugir da limpeza. Queixar-se, por sistema, a propósito de tudo e de todos. 
Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos 
e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e 
ligações, cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com 
perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os senti-
mentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. 
Analisar os problemas sexuais seja de quem seja. Deitar conhecimentos 
fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. 
Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo 
instante, comprometendo o serviço alheio e difi cultando a execução dos 
deveres próprios. Contar vantagens, sob a desculpa de ser melhor que os 
demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não 
querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou 
críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. 
Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para 
amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dis-
sabores. Discutir sem racionar. Desprezar adversários e endeusar amigos. 
Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. 
Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por 
nossa cabeça. Aceitar deveres e larga-los sem consideração nos ombros 
alheios. Livro Sinal Verde – F.C. Xavier.

O espetáculo é baseado no fi lme norte-america-

no, Ghost – Do outro lado da vida, de 1990.

MusicalMusical
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Uma missão importante 
para as marcas é 
conhecer muito bem 
quem é o seu público 
e quais são suas 
preferências

Para isso, a VCT Brasil, fi lial 
e distribuidora do Grupo 
Concha y Toro no Brasil, 

está realizando, desde 7 de 
novembro, uma pesquisa, que 
começou na Grande São Paulo 
e irá se estender para mais três 
estados brasileiros, durante a 
ação itinerante “Casillero on 
the road”, que acontece até 31 
de dezembro de 2016.

Para a execução do estudo, 
300 pessoas entre 18 e 68 anos 
foram entrevistadas na Gran-
de São Paulo respondendo a 
questões sobre frequência de 
consumo, vinho de preferência, 

Hábitos de consumo de vinho 
do consumidor paulistano
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Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

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.: 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: João Mescias de Matos e de Alaide Guerra Souza Matos. A pretenden-
te.: ELIS REGINA LOPES DOS SANTOS, natural de Araripe, CE, nasc.: 16/01/1987, 
profi ssão: promotora vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Lopes dos Santos e de Maria Geraldo Pereira dos Santos.

O pretendente.: GILSON DE SOUSA VIEIRA, natural de Barra do Corda, MA, nasc.: 
26/09/1986, profi ssão: meio ofi cial marcenaria, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Ilmar Vieira de Souza e de Maria Alzenir de Sousa Vieira. 
A pretendente.: CATIANE CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/08/1990, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Geldo Alves de Oliveira e de Francisca Francimar Campos de 
Oliveira.

O pretendente.: NILSON FLORENCIO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/09/1981, profi ssão: agente de segurança, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Narcizo Florencio da Silva e de Maria Francisca da 
Silva. A pretendente.: TAIARA DA ROCHA VIANA DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/05/1988, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Carlos dos Santos e de Zilma da Rocha Viana 
dos Santos.

O pretendente.: ROBSON SANTANA DE BRITO, natural de Mogi das Cruzes, SP, 
nasc.: 24/12/1992, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Wilton Bezerra de Brito e de Maria Elisabete Custodio de 
Santana. A pretendente.: DARLEIDE FERREIRA SOUZA, natural de Contagem, MG, 
nasc.: 17/11/1988, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: José Santos Souza e de Miracy Ferreira da Camara Souza.

O pretendente.: OSVALDO MENDES BARBOZA, natural de Julio Mesquita, SP, nasc.: 
11/04/1942, profi ssão: aposentado, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Francisco Mendes Barboza e de Ambrozina dos Santos. A pretendente.: 
ELIZABETE FERREIRA LIMA, natural de Acopiara, CE, nasc.: 06/09/1952, profi ssão: 
aposentada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ma-
noel Bento Ferreira e de Eliza Ferreira Lima.

O pretendente.: RAPHAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 15/07/1982, profi ssão: operador de caixa, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Amilton Elias do Nascimento e de Elisama Eduviges Fer-
reira do Nascimento. A pretendente.: FERNANDA RIBEIRO CAMILO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 31/01/1987, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roberto Augusto Camilo e de Rute Ribeiro 
da Silva.

O pretendente.: ADILSON MARTINS DANTAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/11/1972, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Arlindo Martins Dantas e de Nailda Miranda Castro Dantas. A preten-
dente.: KELLY AQUINO MELO FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/03/1983, 
profi ssão: bancaria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: João Souza de Farias e de Sarita de Aquino Melo Farias.

O pretendente.: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Igapora, BA, nasc.: 
26/09/1987, profissão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. filho de: Dario José da Silva e de Maria Aparecida de Oliveira 
Silva. A pretendente.: MARLIENE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Igapora, 
BA, nasc.: 28/12/1985, profissão: escrituraria, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: Antonio Gonçalves dos Santos e de Dirce Rita 
de Oliveira.

O pretendente.: FERNANDO DE LIMA, natural de Mauá, SP, nasc.: 02/01/1987, pro-
fi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Vanda Maria de Lima. A pretendente.: ELAINE CRISTINA CARVALHO DE ALMEIDA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/03/1982, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Maurino Francisco de Almeida e de Marinalva 
Carvalho de Almeida.

O pretendente.: PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DA FONSECA, natural de Catanduva, 
SP, nasc.: 01/11/1991, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Valdemar Teixeira da Fonseca e de Maria Luisa Scarpini 
Teixeira da Fonseca. A pretendente.: ELAYNE BRITO LIMA, natural de Osasco, SP, 
nasc.: 13/12/1989, profi ssão: gestora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Lucelita Brito Lima.

O pretendente.: FRANCISCO ALVES, natural de Frei Inocencio, MG, nasc.: 20/02/1962, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Geraldo Alves e de Celina da Silva Alves. A pretendente.: SANDRA RENATA DA 
SILVA, natural de Jaboatão, PE, nasc.: 22/10/1982, profi ssão: empregada domestica, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero Mariano da 
Silva e de Tania Maria Mariano da Silva.

O pretendente.: CICERO RONALDO LEITE, natural de São José de Caiana, PB, nasc.: 
25/07/1973, profi ssão: cabelereiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Alves da Silva e de Expedita Alves Ferreira. A pretendente.: CRIS-
TINA DE SOUSA SILVA, natural de Poções, BA, nasc.: 15/12/1976, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Raimundo Avelino da 
Silva e de Eunice Inacio de Sousa Silva.

O pretendente.: MARCOS PAULO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/09/1974, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: José Cosme da Silva e de Maria Segunda de Araujo Silva. 
A pretendente.: WANESSA MATILDE DA SILVA BARRETO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 30/11/1983, profi ssão: policial militar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: João Carlos Barreto e de Edna Maria da Silva 
Barreto.

O pretendente.: FRANCISCO CARLOS FARINA, natural de Alfredo Marcondes, SP, 
nasc.: 10/02/1956, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Vitorio Manoel Farina e de Emilia Alves Farina. A pretendente.: 
DORALICE BRAGA DE JESUS, natural de Vitória da Conquista, BA, nasc.: 07/07/1968, 
profi ssão: conferente, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Milton Braga de Jesus e de Ducilia Braga de Jesus.

O pretendente.: ROGERIO TUCCI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/01/1979, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Sebastião Ignacio da Silva e de Ilca Tucci da Silva. A pretendente.: IEDA 
MARIA SILVESTRE SANTOS, natural de Guadalupe, PI, nasc.: 26/12/1969, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Maria Monteiro dos Santos e de Maria Neci Silvestre Santos.

O pretendente.: EDIMILSON SALES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 16/08/1984, pro-
fi ssão: ajudante de obra, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Floriano Sales e de Doralice Geralda Sales. A pretendente.: NILDA MARLY DE 
PAULA, natural de Sabaudia, PR, nasc.: 27/04/1966, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lazaro de Paula 
e de Maria das Dores Paula.

O pretendente.: GEOVANE TOMAZ GOUVEIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/07/1988, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Regina Gouveia. A pretendente.: ESTHELA GLEID SANTOS DE 
CARVALHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/10/1986, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Otavio Sousa de Carvalho e de 
Maria da Gloria Borges Santos.

O pretendente.: UGONNA HILLARY ANIAKU, natural de Aku, Nigeria, nasc.: 25/10/1994, 
profi ssão: comerciante, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de: Francis Aniaku e de Agness Aniaku. A pretendente.: DEBORAH LORINNE TOR-
RES OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/10/1989, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alfredo Freitas de 
Oliveira Neto e de Rosemeire Torres de Oliveira.

O pretendente.: JANIO ROBERTO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/10/1967, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jayme Roberto da Silva e de Maria do Carmo Silva. A pretendente.: 
SANDRA MARIA MONTEIRO GOMES, natural de Fortaleza, CE, nasc.: 15/09/1964, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Erasmo Martins Gomes e de Simone Monteiro Gomes.

O pretendente.: TOCHUKWU KENNETH OBIEFUNA, natural de Abba, Nigeria, nasc.: 
25/11/1974, profi ssão: empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Isaac Obiefuna e de Esther Obiefuna. A pretendente.: IVANIZE DO 
AMARAL, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 18/05/1962, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João 
do Amaral e de Ana Raymunda do Amaral.

O pretendente.: RODNEI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/02/1982, pro-
fi ssão: instalador trainee, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Josue da Silva e de Vera Cassiano da Silva. A pretendente.: KEILA SANTANA, 
natural de Guarulhos, SP, nasc.: 12/06/1987, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio Geraldo Santana 
e de Maria Vanda Trindade Santana.

O pretendente.: JOSÉ RAMOS DA SILVA, natural de Rio Piracicaba, MG, nasc.: 
10/02/1964, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Ita-
quaquecetuba - SP. fi lho de: Raimundo Honorio da Silva e de Laides Martins da Silva. A 
pretendente.: LEILA SANTOS DE PAULA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/05/1963, 
profi ssão: secretaria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Leonardo Vicente de Paula e de Anita Santos de Paula.

O pretendente.: ERIC SILVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/06/1977, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Paulo dos Santos e de Antonia Silva dos Santos. A pretendente.: LURDELENE APARE-
CIDA VIEIRA MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/12/1990, profi ssão: de-
sempregado, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Isvaldir 
Marques Moreira e de Arlete Aparecida Vieira Moreira.

O pretendente.: OBINNA JOSEPH NNAJI, natural de Enugu, Nigeria, nasc.: 07/06/1989, 
profi ssão: empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Vicent Nnaji e de Margaret Nnaji. A pretendente.: KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, natural de Cruzeiro, SP, nasc.: 02/10/1996, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luciano Pereira dos Santos 
e de Luciana Esmerinda de Oliveira.

O pretendente.: JORGE PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/03/1978, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Pereira dos Santos e de Aparecida da Costa Santos. A preten-
dente.: MICHELLE CARLA APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/08/1988, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Carlos da Silva e de Valdecira da Silva.

O pretendente.: ABUCHI MOSES OKOYE, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 29/09/1989, 
profi ssão: empresario, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Linus Okoye e de Joy Okoye. A pretendente.: ANA PAULA SOARES DE CARVA-
LHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/03/1989, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Josias Pedro de 
Carvalho e de Angela Maria Soares de Carvalho.

O pretendente.: ELIEL CORDEIRO DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
05/06/1981, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Maria Cordeiro dos Santos e de Teresinha Alves 
dos Santos. A pretendente.: CRISTIANE VALERIO DOS SANTOS, natural de Gover-
nador Valadares, MG, nasc.: 26/07/1986, profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, 
residente e domiciliada em Governador Valadares - MG. fi lha de: Geraldo Pereira dos 
Santos e de Maria de Fatima Valerio dos Santos.

O pretendente.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/08/1992, profi ssão: eletricista manutenção, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Pedro Ferreira Gomes e de Virna Izabel Dourado de 
Oliveira Gomes. A pretendente.: BIANCA RIBEIRO DE FREITAS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 28/07/1996, profi ssão: auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Adgerson Ferreira de Freitas e de Valeria Ribeiro 
do Nascimento.

O pretendente.: LUIZ ANDRE LUCAS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/05/1986, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Leda Maria Lucas dos Santos. A pretendente.: FERNANDA FREITAS 
DE ALBUQUERQUE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/09/1990, profi ssão: orienta-
dora socio educativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Jonas de Albuquerque e de Sonia Maria Silva Freitas de Albuquerque.

O pretendente.: LEANDRO QUEIROZ DE SOUSA, natural de Porto Velho, RO, nasc.: 
15/09/1985, profi ssão: operador de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Luis Carneiro de Sousa e de Ana Lucia Queiroz de Sousa. A 
pretendente.: TABATA HUINE MARTINS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1999, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Sergio Aparecido da Silva e de Fatima Raquel Martins dos Santos.

O pretendente.: JORGE GONCALVES DOS SANTOS, natural de Sousa, PB, nasc.: 
15/04/1992, profi ssão: controlador acesso, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Luzia Goncalves dos Santos. A pretendente.: CAMILA DE 
JESUS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/10/1990, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ana Gloria de 
Jesus Silva.

O pretendente.: ALEXANDRE BERNARDI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/08/1979, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Francisco Luiz Bernardi e de Arlinda Rodrigues Bernardi. A pretendente.: SI-
MONE SIRLEY ARRUDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/05/1983, profi ssão: as-
sistente cobrança, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Rosimeire Fatima de Arruda.

O pretendente.: VAGNER DA SILVA ARAUJO, natural de Campo Formoso, BA, 
nasc.: 31/03/1987, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Roberto Alves Araujo e de Auricelia Batista 
da Silva. A pretendente.: JUSCILENE APARECIDA DAS DORES COSTA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 26/12/1988, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Domingos Braz Costa e de Leucimar 
Aparecida das Dores Costa.

O pretendente.: JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 10/09/1969, profi ssão: auxiliar de encarregado, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Almeida de Oliveira e de Benedita 
Dejanira de Oliveira. A pretendente.: REJANE DOS SANTOS GOMES, natural de 
Salvador, BA, nasc.: 07/05/1986, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roberto Gomes e de Nanci Bomfi m dos 
Santos.

O pretendente.: WELLINGTON PAULO ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/12/1980, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Paulo Alfredo Alves e de Maria do Socorro de Melo 
Alves. A pretendente.: VANESSA DE ARAUJO BATISTA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/04/1980, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Juvenal de Araujo Batista e de Maria Aparecida 
Barreto Lima.

O pretendente.: ERIC RABELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1991, profi ssão: 
professor de danca, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Adriano Rabelo e de Antonia Maria de Siqueira Rabelo. A pretendente.: AMANDA 
RAQUEL ANGELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/08/1991, profi ssão: operadora 
telemarketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Mar-
cio Angelo e de Alda Regina Angelo.

A pretendente.: VALQUIRIA FRANCO, natural de Taubaté, SP, nasc.: 31/03/1978, pro-
fi ssão: mecanica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Domingos Franco e de Catarina Jacinto de Almeida. A pretendente.: CLEIDE DEUS-
DARA LEANDRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/11/1969, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alcides Gabino 
Leandro e de Raimunda Leandro Deusdara.

O pretendente.: ANDRE LUIS DE JESUS, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 
16/10/1981, profi ssão: especialista em tijolos, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Nomildes de Jesus. A pretendente.: AMANDA DE OLIVEIRA 
CAMPOS, natural de Suzano, SP, nasc.: 14/08/1986, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julio Ribeiro Campos 
e de Norma de Oliveira Santos.

O pretendente.: LUCAS RAFAEL MATIAS MELO, natural de São José da Laje, AL, 
nasc.: 03/11/1993, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Eraldo Ferreira de Melo Filho e de Sandra Rejane Matias Lira. 
A pretendente.: MARIA PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Sobral, CE, 
nasc.: 09/08/1991, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Tupinamba Rodrigues do Nascimento e de 
Benedita Cardoso da Silva.

O pretendente.: MAURICIO ROGER LODI RISSINI, natural de Putinga, RS, nasc.: 
01/12/1989, profi ssão: gerente de churrascaria, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Dilvo Lodi Rissini e de Erica Dall Agnol Lodi Rissini. 
A pretendente.: SIMONE MARIA DE SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/08/1979, profi ssão: representante comercial, estado civil: divorciada, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio José de Santana e de Maria Cicera de 
Santana.

O pretendente.: JEFFERSON DE JESUS SANTOS, natural de Jequié, BA, nasc.: 
20/04/1988, profissão: metalurgico, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Sivaldo de Jesus Santos e de Joceli Alves dos Santos. 
A pretendente.: VERONICA VIDAL MUNHOZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/10/1994, profissão: tecnica enfermagem, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: José Roberto Munhoz e de Irene Vidal de 
Arruda.

O pretendente.: ADRIANO SOGABE DE FIGUEIREDO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 20/07/1986, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Aderval Mendes de Figueiredo e de Elena Keiko Sogabe. A 
pretendente.: BIANCA VASCONCELOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/05/1996, profi ssão: operadora de telemarkerting, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Antonio da Silva e de Elizangela Vascon-
celos Brandão.

O pretendente.: ODAIR FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/03/1979, 
profi ssão: vendedor autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Floriano Ferreira e de Luzinete do Espirito Santo Ferreira. 
A pretendente.: SANDRA ANGELA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/03/1984, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Luis Angelo da Silva e de Dejanira Martinha de Jesus 
Santos.

O pretendente.: RAFAEL DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/01/1983, profissão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. filho de: Aparecido Donizete dos Santos e de Francisca de Lima 
Santos. A pretendente.: ESTER TELES DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/09/1985, profissão: professora, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. filha de: Samuel Teles de Souza e de Isabel de Oliveira Ramos 
Souza.

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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PAGAMENTO DE CURSOS E FACULDADES
Empresa que paga cursos de idiomas e faculdades para alguns 
funcionários administrativos, será obrigada a pagar para os demais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE APRESENTA DOCUMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
ASSINADO EM CARTÓRIO TERÁ DIREITO À LICENÇA POR CASAMENTO?

Não há previsão no art. 473 da CLT que estabeleça a obrigatoriedade da 
empresa conceder dias de folga, no caso de união estável. Portanto, a 
empresa pode conceder por liberalidade, não sendo devida por legislação.

DEMISSÃO DURANTE À LICENÇA
Funcionário apresentou atentados de 10 dias e outro de 12 dias 
somando 22 dias, porém apresentou pedido de demissão antes do 
término do prazo do atestado, podemos aceitar a demissão, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA MATERNIDADE DIFERENCIADA
Quando o bebê nasce prematuro com 32 semanas, a licença maternidade da 
funcionária será diferenciada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

JOVEM APRENDIZ DESLIGADA NO TÉRMINO DO CONTRATO ESTÁ 
GRÁVIDA, COMO PROCEDER?

Informamos que no caso de menor aprendiz gestante, não ocorrerá a 
dispensa no término de contrato, uma vez que a Súmula 244 do TST 
garante estabilidade às empregadas gestantes em contrato a prazo 
determinado, e o contrato de aprendizagem é a prazo determinado.

INCIDÊNCIA DE INSS
Existe a incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA SEFIP
Qual o prazo para retificação da SEFIP? Qual o procedimento caso 
tenha passado esse prazo, temos que alterar as declarações de 
2010? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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ocasião em que consomem a 
bebida, local onde costumam 
beber, e adquirem o produto. 
Constatou-se que 41% dos en-
trevistados bebem vinho uma 
vez por semana e, 51% dos que 
bebem diariamente têm acima 
de 55 anos. 

Do total de pessoas ouvidas, 
83% preferem consumir vinho 
tinto. 46% dos pesquisados 
preferem consumir a bebida em 

casa, 43% em eventos especiais, 
3% em restaurantes e 5% em 
outros locais não especifi cados, 
os demais não responderam 
(3%). 44% das pessoas entre 
18 e 35 anos tomam o vinho 
ocasionalmente. 60% escolhem 
o vinho pela uva e não somente 
pela marca/preço ou origem. 
72% gostam de presentear ami-
gos e familiares com a bebida. 

Para 55% das pessoas, o 

vinho consumido é adquirido 
em supermercados, seguido por 
adegas (36%), internet e outros 
(6%), e 3% não responderam.

Segundo dados de mercado, 
o brasileiro bebe, ao ano, em 
média, 1,8 litros por pessoa. 
Comparado aos chilenos, que 
consomem 17 litros, aos argenti-
nos que tomam 23 litros e à mé-
dia europeia (França e Portugal) 
de 42 litros, há muito potencial 
de crescimento nacional. 

“O levantamento da VCT 
mostra que o consumidor vem 
se aprimorando na escolha do 
vinho, que tem se tornado cada 
vez mais presente na rotina 
dos brasileiros. Além disso, 
observamos que há um grande 
potencial junto aos mais jovens 
que ainda consomem de forma 
ocasional a bebida”, esclarece 
Michele Ressutti Carvalho, 
gerente da marca Casillero del 
Diablo.

Dentro da célula
Pesquisadores chineses e americanos descrevem, no periódico 

Nature Methods, o desenvolvimento de uma proteína de fl uorescência 
vermelha que, usada em conjunto com outras proteínas fl uorescen-
tes, permite visualizar todas as quatro fases do ciclo de vida de uma 
célula. Células passam por um ciclo formado por repouso, crescimen-
to, replicação do DNA e divisão. Até agora, era difícil distinguir os 
sinais de todos os marcadores necessários para delimitar e separar 
as quatro fases. Com a nova proteína, os autores conseguiram marcar 
a transição entre as fases S (replicação do material genético) e G2 
(crescimento) (Jornal da Unicamp).

Caçadores pré-históricos
Seres humanos podem ter sido responsáveis, ao menos em parte, pela 

extinção do leão-das-cavernas eurasiano, uma das maiores espécies de 
leão que já existiu, aponta estudo de autoria de pesquisadores espanhóis 
e publicado no periódico PLoS ONE.

O leão-das-cavernas desapareceu há cerca de 14 mil anos. O artigo na 
PLoS descreve a descoberta, num sítio arqueológico espanhol, de indícios 
de que os humanos do período Paleolítico Superior (que terminou 10 
mil anos atrás) matavam esses animais para aproveitar a pele. A maior 
parte dos ossos de leão encontrados mostrava marcas de ferramentas 
compatíveis com uma técnica usada para esfolar a presa, mantendo as 
garras ligadas à pele (Jornal da Unicamp).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de celulares, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/03/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco dos Santos e de 
Amelia Placida de Sousa. A pretendente: ALEXANDRA ARCANJO ARRUDA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jubersandro 
de Lima Arruda e de Eliane Arcanjo de Oliveira Arruda.

O pretendente: GUSTAVO COLAÇO SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1998, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Ferreira Santos e de Solange 
Colaço de Oliveira. A pretendente: DUANI MARY SIMÃO DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/06/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Leilson 
de Souza e de Andressa Roberta Simão.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado de obras, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/12/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gil de Sousa e de Elisabete 
Maria Silva de Sousa. A pretendente: PAULA CRISTINA SOARES TAVARES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 26/02/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero 
Tavares da Silva e de Marina Soares Tavares.

O pretendente: EDMILSON RIBEIRO VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia 22/08/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Wilson Vieira dos Santos e de 
Vanilda Souza Ribeiro. A pretendente: TATIANE SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
09/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma de 
Oliveira e de Aparecida Maria da Silva.

O pretendente: MICHAEL DE FREITAS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Barbosa da Silva e de Judite 
de Freitas Silva. A pretendente: DANIELA DE OLIVEIRA MACHADO PEREIRA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônomo, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 14/03/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Marques Pereira e de Leonilda de Oliveira Machado Pereira.

O pretendente: THIAGO DA SILVA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliuar de enfermagem, nascido em Itabuna - BA, no dia 20/10/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dermeval Santos Almeida 
e de Maria Edna Novais da Silva Almeida. A pretendente: ALINE CARVALHO DE OLI-
VEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 15/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carvalho de Oliveira e de Vera Lucia Carvalho de Oliveira.

O pretendente: JEREMIAS TAMBA NHAMBÉ, nacionalidade guineense, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Binar Bossorã, Pais de Guine Bissau, no dia 
12/03/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tamba Nhambé 
e de Nala Comba. A pretendente: ÉRIKA APARECIDA LOPES FRUCHI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 15/03/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Alberto Fruchi e de Celeste Lopes Monteiro Fruchi.

O pretendente: JOSUÉ SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão cobrador, nascido em Itambe - BA, no dia 24/12/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Pereira Santos e de Maria Souza Santos. A 
pretendente: ANDREA GIZELDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Recife - PE, no dia 09/04/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gizelda Elias da Silva.

O pretendente: HEBERT GOMES AFONSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de operações, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emerson Viana Afonso e de Iara da 
Cruz Gomes. A pretendente: ANDRÉA COSTA SOUSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de logistica, nascida em Guarulhos - SP, no dia 27/07/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmundo de Jesus Sousa 
e de Maria de Lourdes Costa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BARBOSA AGAPITO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Agapito e de 
Tatiane Andrea Barbosa da Costa. A pretendente: AMANDA BISPO DA SILVA BRAGA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Seabra 
- BA, no dia 09/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Plínio Marcos da Silva Braga e de Ana Lúcia Bispo dos Santos.

O pretendente: ALMIR DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor residencial, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir das Chagas Silva e de Elisabete Fatima 
de Lima. A pretendente: BARBARA RIBEIRO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/11/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ribeiro de Andrade 
e de Sandra Regina Fulchini de Andrade.

O pretendente: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado de expedição, nascido em Itaúba - MT, no dia 30/05/1981, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Batista Santos e 
de Odete da Silva Santos. A pretendente: SHIRLEY DE JESUS FREITAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Canavieiras - BA, no dia 
28/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Muniz 
de Freitas e de Jardelina Maria de Jesus Neta.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia 09/09/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio dos Reis Nunes 
e de Maria de Fatima da Silva Nunes. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS DA 
CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 01/10/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mauro Soares da Cunha e de Celidalva dos Santos.

O pretendente: EVERTON FERREIRA DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor de operações, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Alves da Costa e de 
Ana Aparecida Ferreira. A pretendente: KATIELE FERREIRA DOS RÊIS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritorio, nascida em Varzelandia 
- MG, no dia 29/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Djalma Dias Ferreira de Amorim e de Maria Aparecida Elias dos Rêis.

O pretendente: ADEMILSON MARQUES LEITE SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/07/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Marques da Silva e de Maria 
Neusa Leite Silva. A pretendente: DAIANE DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Lucio 
Santos Pereira e de Valdete da Silva Pereira.

O pretendente: ALEXSANDRO FERREIRA PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão jardineiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/03/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto de Moura Pinto e de Maria 
das Graças Ferreira Pinto. A pretendente: ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Agnaldo Cabral dos Santos e de Ana Lima Rocha.

O pretendente: THIEGO VENANCIO MACHADO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/06/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis dos Reis Machado e de Altaires de 
Fatima Venancio. A pretendente: VANESSA REGINA DE SOUZA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/09/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Durcilio Lucas de Souza e 
de Maria Aparecida Meira de Souza.

O pretendente: RAFAEL NOGUEIRA CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Eliezer 
Primo Cardoso Filho e de Ivanilda Nogueira da Silva. A pretendente: DEISIANE 
BATISTA DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de RH, nascida em Cipó - BA, no dia 17/11/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Batista dos Reis e de Maria das 
Virgens de Jesus Reis.

O pretendente: RUBENS DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Poá - SP, no dia 30/12/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Osvaldo Pedro de Carvalho e de Antonia Deusdedit 
de Carvalho. A pretendente: SARA FONSECA RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 19/08/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Ramos e de Rosenildes 
Fonseca Silva Ramos.

O pretendente: RAFAEL GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor autônomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia 17/11/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Gomes 
da Silva e de Elisandre Aparecida Gomes da Silva. A pretendente: MARIA DA GLO-
RIA DO NASCIMENTO DOMIMGOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/04/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Domingos e de 
Rosineide do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13/06/1988, residen-
te e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos da Silva e de 
Maria Celia Germano Silva. A pretendente: REGIANE ROSA ESBORINI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 09/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Donizete Esborini e de Ester Rosa de Jesus Esborini.

O pretendente: ANDERSON LOPES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1978, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Lopes dos Santos. 
A pretendente: TAMARA DE FATIMA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/12/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juraci Maria Belarmino 
da Silva.

O pretendente: WALACE COSME DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão aposentado, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1976, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Euripedes de Oliveira Bento da Silva e de 
Wanda Lúcia dos Santos. A pretendente: MARILI GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Itariri - SP, no dia 29/09/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Placides Gonçalves 
e de Eny de Sousa Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, 
profi ssão aposentado, nascido em Solonopole - CE, no dia 17/03/1954, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Vieira de Freitas e de Maria 
Batista de Freitas. A pretendente: GILDETA GOMES FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Casa Nova - BA, no dia 26/02/1974, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João José Batista Ferreira 
e de Dalvina Gomes Ferreira.

O pretendente: ÁLYSSON MELLO DA CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em Jacareí - SP, no dia 21/11/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ayrton da Cunha e de Geralda de 
Mello. A pretendente: CELINA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/02/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdino Anisio de Carvalho e de Maria 
Joaquina de Carvalho.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandro Marcio Gomes e de Rubia Pereira 
da Silva. A pretendente: FERNANDA INGRID DE CASTRO GRESSLER, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernando 
Barreto Gressler e de Eliceria de Castro.

O pretendente: ANDRÉ GLEIDSON SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão pintor de autos, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Apa-
recido Soares da Silva e de Terezinha Durães da Silva. A pretendente: GLAYSIMAR 
PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1990, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silon Alves dos Santos e de Marlene 
Pereira da Silva Santos.

O pretendente: SAMUEL SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista contabil, nascido em Brejo Santo - CE, no dia 18/10/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademilton Alves Ferreira e de Maria 
Selma Silva Ferreira. A pretendente: BRUNA BIBIANO DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Bibiano 
da Silva e de Alenita Pereira da Silva.

O pretendente: RODOLFO MELO MATOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar tecnico, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/07/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato de Matos e de 
Ana Maria Melo Matos. A pretendente: JESSICA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/07/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josiane Silva 
dos Santos.

O pretendente: VALDEMIR SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de máquina, nascido em Coaraci - SP, no dia 27/06/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Jovem da Silva e de Iraildes 
Pereira Santos. A pretendente: LUCIANA VIANA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão vigilante, nascida em Guarulhos - SP, no dia 03/09/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelma Alves Viana.

O pretendente: MAXWELL REBERTE MENDONÇA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão balconista, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel 
Alves Mendonça e de Aparecida Reberte Mendonça. A pretendente: JANAÍNA 
APARECIDA DE ANDRADE ELIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Elias Filho e de Sonia 
Cruz de Andrade Elias.

O pretendente: ERICK DO MONTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente fi scal, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José do Monte e de Maria Elena Miguel. A pre-
tendente: CASSIA APARECIDA NASCIMENTO DE MATOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão tecnica em nutrição, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos 
Rodrigues de Matos e de Maria Zenilda do Nascimento de Matos.

O pretendente: IAN GABRIEL MARIANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão garçon, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isael Alves dos Santos e de Aparecida 
de Fatima Mariano. A pretendente: ISABELA CECILIA MARIANO, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Solange Mariano.

O pretendente: CLEITON ROZENDO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/01/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Rozendo Rodrigues e 
de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: MARCELA CARVALHO DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 01/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano 
da Silva e de Rita de Cassia Carvalho.

O pretendente: FRANCISCO SILVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Brumado - SP, no dia 17/11/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Silveira Lima e de Maria 
de Fátima Souza Cardoso. A pretendente: LUCIANA CORREIA LOPES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Guaru-
lhos - SP, no dia 31/05/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jovelino de Jesus Lopes e de Maria das Graças Correia Lopes.

O pretendente: IGOR FIUZA NASARETH, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão microempresario, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/04/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agostinho de Jesus Nasareth Sobrinho e 
de Simone Fiuza Nasareth. A pretendente: RUTHE SOUZA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de dentista, nascida em Arujá - SP, no dia 
13/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Rocha 
de Oliveira e de Celia Regina Souza de Oliveira.

O pretendente: THIAGO FERNANDES MACIEL ALVES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão instalador técnico, nascido em Uberaba - MG, no dia 03/09/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antônio Alves e de 
Sonia Aparecida Maciel Alves. A pretendente: BEATRIZ DA SILVA COSTA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/09/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lima 
da Costa e de Rubenita Maria da Silva.

O pretendente: MAICON ROBSON DA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Maceió - AL, no dia 12/02/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Robevaldo Araujo dos Santos e 
de Jeane Florentina da Silva Araujo. A pretendente: LARISSA INÊS MARQUES, naciona-
lidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 03/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson 
Luiz Marques e de Sidneia Menezes.

O pretendente: DARIO ALVES BONIFACIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão manobrista, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1985, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Gorgonio Bonifacio e de Susane 
Lins Alves Bonifacio. A pretendente: ALINE MADEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 24/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Viturino da Silva e de Antonia Gorete Madeira.

O pretendente: FABRÍCIO TADEU CUSTODIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniela Custodio da Silva. 
A pretendente: JACKELINE VIVIAN FURQUIM, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/07/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecida Benedita Furquim Ramos.

O pretendente: JOILSON ADÃO DA LUZ GUERRA SÁ, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 
31/05/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Oliveira 
Sá e de Marli Terezinha da Luz Guerra Sá. A pretendente: VERIDIANE EVANGELISTA 
BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 30/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Dirceu Luiz Bueno e de Maria Rosimeire Pereira Evangelista.

O pretendente: ERNESTO CARLOS MENDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1965, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lupercio Antonio Mendes e de 
Maria Brogio Mendes. A pretendente: ELISANGELA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/04/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Silva e de Maria 
das Dores Silva.

O pretendente: KÉRCIO JONES PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de tecelão, nascido em Araçuai - MG, no dia 09/08/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elizete Pereira da Silva. 
A pretendente: ADRIELE FERNANDES SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/03/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemir Melquiades da Silva e de 
Luiza Fernandes Duraes da Silva.

O pretendente: EVERTON DA SILVA CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Donizete Cardoso e de 
Luciana da Silva Cardoso. A pretendente: ALINE FERNANDA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Botucatu - SP, 
no dia 05/03/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
José da Silva.

O pretendente: ANDERSON ALVES MOREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/05/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Alves Moreira e de Francisca 
Ioneide Alves de Souza. A pretendente: THIENE STEPHANIE DE ARAUJO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/11/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Zeneide de Araujo.

O pretendente: JOSIVAN COELHO PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão padeiro, nascido em Bequimão - MA, no dia 06/11/1970, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Serapião Pereira e de Nilde 
Coelho Pereira. A pretendente: CARMEN OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Poá - SP, no dia 13/02/1955, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Simão Joaquim da Silva 
e de Elionete de Souza Oliveira.

O pretendente: RAFAEL ALEX CARVALHO MOSCARDI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisabete Carvalho Moscardi. 
A pretendente: DANIELA GRIPPA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 15/03/1980, residente 
e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de José Antonio Grippa e de Esther 
Di Fabio Grippa. Obs.: O presente Edital de Proclamas tem origem do Registro Civil do 2º 
Subdistrito Liberdade, São Paulo, Capital, local de residência da pretendente.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

A pretendente: UMBERTO DE PARDI, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
São Paulo - SP, no dia (02/09/1933), residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lho 
de Nicola de Pardi e de Amélia da Costa Matoso Pardi. A pretendente: MARIA ELIENE 
BARBOSA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, estado civil viúva, profi ssão funcionária 
pública aposentada, nascida em Paulo Jacinto - AL, no dia (12/08/1956), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Barbosa da Silva e de Josefa Maria da 
Conceição. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: UBIRAJARA CORREA LIMA, estado civil viúvo, profi ssão meio ofi cial 
elétrico, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (29/04/1951), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bartolomeu Correa Lima e de Izaulina Maria de 
Lima. A pretendente: JORGELINA OLIVEIRA FARIAS, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida em Macaúbas - BA, no dia (09/06/1960), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Aquiles Fernandes Farias e de Maria Rocha Farias. 

O pretendente: WANDERSON FERREIRA CORREA, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de viagem, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (21/05/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Correa e de Suely 
Souza Ferreira. A pretendente: GISELE GONÇALVES SEVERIANO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(18/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genivaldo Severiano 
da Silva e de Zirlene Gonçalves da Silva. 

O pretendente: NICOLO FORTI, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, nas-
cido na Itália, no dia (01/09/1982), residente na Florença, Itália, fi lho de Gino Forti 
e de Patrizia Lunardi. O pretendente: LUIZ FERNANDO FAGUNDES, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em Itauna - MG (Registrado em Embu das 
Artes - SP), no dia (30/10/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Lucia Maria Fagundes. 

O pretendente: SAMUEL LEMOS VAZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
servidor público municipal, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/11/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Domingos de Souza 
e de Claudia Lemos Vaz. A pretendente: ALINE ALVES, estado civil solteira, profi s-
são servidora pública municipal, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
(22/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leme Augusto 
Alves e de Francisca Gregorio. 

O pretendente: RUBEM MIRANDA CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão bor-
racheiro, nascido em Pojuca - BA, no dia (08/03/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Belino Campos e de Diva Miranda Campos. A pretendente: 
EDNELMA DAMASCENO SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Madre de Deus - BA, no dia (13/10/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Cremilda Damasceno Silva. 

O pretendente: MARCELO ROBERTO DIAS DO VALE, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (16/02/1975), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Marcolina Dias do Vale. A 
pretendente: MARLI NUNES DE CAMARGOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Três Marias - MG, no dia (01/09/1973), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Santos Pereira de Camargos e de Edite Nunes 
de Camargos. 

O pretendente:  MARCIO ANDRÉ, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (27/03/1968), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Melchiades André e de Edith Vieira André. A pretendente: GERLÂNDIA 
SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Jardim - CE, no 
dia (29/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Antonio 
dos Santos e de Maria Hilda da Silva. 

O pretendente: MARCUS VINICIUS BRASSAROTO  DAS MERCÊS, estado civil 
solteiro, profissão técnico em informática, nascido nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (19/05/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Carlos Alberto das Mercês e de Rosana Brassaroto das Merçês. A pretendente: 
CAROLINE DE CASTRO  LACERDA, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/11/1994), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Amaury de Castro Lacerda e de Rosalia 
Figueiredo Gomes. 

O pretendente: WAGNER MATIAS AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/11/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo José de Melo Amorim e de Maeuza Matias Gomes. A 
pretendente: LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estu-
dante, nascida em Iguatu (1º Ofício) - CE, no dia (18/04/2000), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Weliton Fernandes Pereira  e de Antonia Lucilene 
de Oliveira Fernandes. 

O pretendente: SEVERINO ALVES DA HORA, estado civil divorciado, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Pesqueira - PE, no dia (07/04/1939), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Gedeão Alves da Hora e de Ester Ana da Conceição. 
A pretendente: ALVANIRA JUSTINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Barra de Santa Rosa (Município de Solânea) - PB, no dia (24/06/1960), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Justino da Silva e de 
Severina Maximina da Conceição. 

O pretendente: ROVERLEI MARQUES MACHADO, profi ssão: securitario, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pelotas - RS, nascido aos: 30/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roverlei Borges Machado e de Beatriz Helena Marques 
Machado. A pretendente: FERNANDA ROSSI BARBOZA, profi ssão: advogada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, nascido aos: 17/05/1971, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oscar da Silva Barboza  e de Nadia 
Aparecida Rossi Barboza.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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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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



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Continua

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

Página 11São Paulo, quarta-feira, 30 de novembro de 2016

        

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:

JACKSON FURTUNATO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV-A-95,FLS.278 7º OFÍCIO DE ARACAJU/SE), Ara-
caju, SE no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (21/09/1974), 
residente e domiciliado Rua Itamar Franco, número 594-A, casa 03, Cidade A. E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Furtunato dos Santos e de Valdete Santos. 
SANNA CAROLINE CARVALHO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Passagem Franca, Estado do Maranhão (CN:LV-A 17,FLS.146-PASSAGEM 
FRANCA/MA), Passagem Franca, MA no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (28/06/1986), residente e domiciliada Rua Itamar Franco, número 594-A, 
casa 03, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Paulo 
Pereira e de Rosa Araujo Carvalho Pereira. 

RODRIGO HELDER DE SOUZA FERREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.003V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e três 
(12/07/1993), residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, número 318, apartamento 32, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Ferreira de Matos e de Esléa 
de Souza Ferreira de Matos. PÂMELA EMYLLE DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/107.FLS.216V-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e 
noventa e dois (26/11/1992), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, número 318, 
apartamento 32, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Sullivan Alves 
dos Santos e de Elen Candido Pontes. 

RÔMULO AMORIM ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV-A-77.FLS.164-1º OFÍCIO DE MOMBAÇA/
CE), Mombaça, CE no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/09/1995), residente e domiciliado Rua Sestilio Melani, número 676, Cidade A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francirlau da Silva Andrade e de Maria 
Delânia Amorim Andrade. ALICE DE SOUSA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV-A-83,FLS.206-1º OFÍCIO 
DE MOMBAÇA/CE), Mombaça, CE no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos 
e noventa e oito (31/01/1998), residente e domiciliada Rua Sestilio Melani, número 
676, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira 
Lima e de Benedita de Sousa Lima. 

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS, estado civil divorciado, profi ssão trocador de mol-
des, nascido em Queimadas, Estado da Bahia, Queimadas, BA no dia vinte e três de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (23/02/1968), residente e domiciliado Rua 
Aléia, número 809, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Julio Gomes das Virgens e de Izabel Ferreira das Virgens. NAIUMA PAES DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de máquinas, nascida em Pesqueira, 
Estado de Pernambuco, Pesqueira, PE no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta 
(03/10/1980), residente e domiciliada Rua Aléia, número 809, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Paes da Silva e de Maria 
Cleonice Ferreira da Silva. 

CLEBER DE SOUZA FREIRE, estado civil divorciado, profissão assistente admi-
nistrativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de agosto 
de mil novecentos e setenta e sete (02/08/1977), residente e domiciliado Rua 
Tineciro Icibaci, número 08, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josue 
Alves Freire e de Edite Maria de Souza Freire. SUÉLLEN FRANCISCA MENDES 
SOARES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-
A-102,FLS.92V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (21/12/1987), residente e domiciliada Rua Tineciro 
Icibaci, número 08, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner dos 
Santos Soares e de Luzia de Fatima Mendes. 

JONATHAN APARECIDO ELOY SOARES, estado civil solteiro, profi ssão acabador de 
mármores, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de março de 
mil novecentos e noventa e um (15/03/1991), residente e domiciliado na Rua Jucuruçú, 
número 279, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cicero 
Soares e de Helena Maria Eloy Marcelino. EDNA PAVIANI, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de callcenter, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia nove de 
julho de mil novecentos e setenta e sete (09/07/1977), residente e domiciliada na Rua 
David Rogatis, número 139, Parque Dourado, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, 
Ferraz de Vsconcelos, SP, fi lha de Celso Roque Paviani e de Maria José Paviani. Cópia 
enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado. 

RENATO SANTANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.084V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/12/1985), residente 
e domiciliado Rua Carnaval, número 34, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joaquim de Oliveira e de Cecilia de Oliveira. CAMILA MARINI TELES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/060.FLS.097V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (04/05/1988), residente e domiciliada Rua Carnaval, número 
34, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Marini Teles e de 
Eunice Ferreira Borges Teles. 

IURI HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/007.FLS.144-ACLIMAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e setenta e oito (23/04/1978), 
residente e domiciliado Rua Terceiro-Sargento Rafael Barilotti Júnior, número 05, casa 05, 
Vila Maria Alta, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Henrique Filho e de Quiteria 
Nunes dos Santos. MICHELE GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/327.FLS.158-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e no-
venta e dois (30/08/1992), residente e domiciliada Rua Gita, número 48, casa 1, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Herminio dos 
Santos e de Noeme Gomes do Nascimento. 

ROGER FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor de autos, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.071-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (21/03/1982), residente e domiciliado Rua Nobreza, número 09, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Leme de 
Oliveira e de Teresinha Francisco dos Santos. PRISCILLA GONÇALVES FABIANO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.187-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (15/01/1987), residente e domiciliada Rua Nobreza, número 09, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Fabiano e de 
Zélia Gonçalves Fabiano. 

FABRÍCIO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.027V-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (10/11/1982), 
residente e domiciliado Rua Irará, número 238, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim Alves e de Elenita 
dos Santos Alves. LUANA ABADIA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/150.FLS.256V-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e três (08/02/1983), residente e domiciliada Rua Irará, número 238, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elza da 
Hora de Freitas. 

WEVERTON DIEGO MORAES CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 66,FLS.169V-CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (31/01/1986), residente 
e domiciliado Rua Itapipinas, número 555, casa 03, Jardim Arthur Alvim, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Amaro Heleno da Cruz e de Deise Mara de Moraes Cruz. BRU-
NA MARQUES DE PINHO GOMES, estado civil divorciada, profi ssão dentista, nascida 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (12/10/1987), residente e domiciliada Rua Rio do Verissimo, número 500, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Pinho Gomes e de Rose Mary 
Marques de Pinho Gomes. 

CARLOS BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/034,FLS.149 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e setenta (22/08/1970), residente e 
domiciliado Avenida Caititu, número 1091, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Barboza da Silva e de Maria Graça da Silva. ELIDE 
APARECIDA CIMÉRICO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Jundiaí, neste Estado, São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil 
novecentos e sessenta e seis (27/04/1966), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
número 1091, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Cimério e de Antonia Aparecida Cimério. 

CLAUDIO JOSÉ SOARES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.052V JARAGUÁ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e sete (22/03/1987), residente e 
domiciliado Rua Miranorte, número 45, Vila Taquari, neste Distriro, São Paulo, SP, fi lho 
de José Borges Rodrigues e de Josefa Soares Rodrigues. KAREN SOLA LUIZ, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/020.
FLS.292-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia 
quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e um (14/06/1981), residente e domiciliada 
Rua Miranorte, número 45, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo 
Bertelli Luiz e de Nanci de Fatima Sola Luiz. 

PHILIP MORAES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de distribuição 
junior, nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/303.FLS.054-SUBDISTRITO 
DE VITÓRIA-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia seis de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (06/12/1989), residente e domiciliado Rua Serra Bonita, número 119, 
Jardim São Cristóvão, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Gil Raimundo Castor 
de Oliveira e de Lúcia Helena Macnli Moraes Oliveira. PRISCILA DA SILVA CAVAL-
CANTI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/077.FLS.190 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de 
mil novecentos e noventa e um (03/09/1991), residente e domiciliada Rua B. B. Varela, 
número 63, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cavalcanti e 
de Marta Mendes da Silva. 

PAULO PEREIRA DE SOUSA VALE, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Luziânia, Estado de Goiás (CN:LV-A-83,FLS.247V LUZIÂNIA/GO), Luziânia, GO no dia 
onze de março de mil novecentos e noventa e seis (11/03/1996), residente e domiciliado 
Rua Roiz de Montoia, número 228-fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Pedro de Sousa Vale e de Antonia Pereira Neta. SCARLAT ALMEIDA DE JESUS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-271,FLS.245-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e sete (17/02/1997), residente e domiciliada Rua Roiz de Montoia, número 228-fundos, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bomfi m Alves de Jesus e de Edina 
Almeida de Souza Lyderis. 

WILLIAM FERREIRA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e noventa e seis (14/07/1996), residente e domiciliado na Rua 
Diego de Figueroa, número 195, bloco B, apartamento 51, Conjunto Habitacional José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Fonseca e de Jane Lima Ferreira 
Fonseca. BEATRIZ FRANCISCA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Arujá, neste Estado, Arujá, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (18/07/1998), residente e domiciliada na Rua Maringá, número 59, Jardim 
Bela Vista, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco de Souza Neto 
e de Mariângela Francisca de Souza. Cópia enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado. 

HUGO LEONARDO DA COSTA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A-15,FLS.269-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quinze de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (15/06/1981), residente e domiciliado Rua Senador 
Amaral Furlan, número 157, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Vilson Soares Gonçalves e de Sandra Helena da Costa. PATRICIA GISELE 
PEREIRA MAIA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-48,FLS.289V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro 
de mil novecentos e setenta e nove (28/09/1979), residente e domiciliada Rua Amazonas, 
número 76, casa 01, Vila Silvia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Pereira 
Maia e de Miriam de Lima Pereira Maia. 

EDSON LIMA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em radiologia, nascido em 
Icó, Estado do Ceará (CN:LV.A/042.FLS.177 ICÓ/CE), Icó, CE no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete (26/07/1987), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 
número 313, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo 
Nonato de Oliveira Pinheiro e de Maria Edilene de Lima Pinheiro. ÉRICA OLIVEIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnico em radiologia, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.196-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e oitenta e três (30/06/1983), residente e domiciliada Rua 
Olga Salin Tahan, antiga Travessa Itamari, número 17, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Lucio dos Santos e de Elza Oliveira Santos. 

ADAM LEME DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de motorista, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/142.FLS.250V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de maio de mil novecentos e noventa e um (09/05/1991), residente e domiciliado 
Rua Damasio Pinto, número 1473, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto Leme de Oliveira e de Maria Solange Leme de Oliveira. TATYANE 
TORRES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/304.FLS.213V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e oito (20/02/1998), residente e domiciliada Rua Damasio Pinto, 
número 1473, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
José Danzi Martins e de Leciene Torres da Cruz Danzi Martins. 

EDUARDO NUNES ABAD, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A-226,fl s.039-Guarulhos-SP), Guarulhos, SP no dia quatro de abril 
de mil novecentos e oitenta e dois (04/04/1982), residente e domiciliado Travessa Teresa 
Silvestre, número 56, Vila São Silvestre, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo 
Abad e de Edna Nunes Abad. DARLETE MERCEIS DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo junior, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-
193.FLS.272V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (02/02/1981), residente e domiciliada Rua 
Jucuruçu, número 416, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Florival Merceis de Souza e de Iaci Maria de Souza Merceis. 

FELIPE HIDEAKI KUROKI, estado civil solteiro, profi ssão analista de importação, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.090V-SUBDISTRITO 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/01/1989), residente e domiciliado Rua Arraial da Anta, número 67, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Akio Kuroki e de Regina Celia Simão Kuroki. 
LAIS TAMURA ISHIKAWA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/122.FLS.153V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (22/02/1990), residente e domiciliada Estrada 
Itaquera-Guaianazes, número 2415, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Vitorio Akira Ishikawa e de Ruth Satie Tamura Ishikawa. 

ANDRÉ LUIZ RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão programador desenvolvedor, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 37,FLS.247V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/01/1985), 
residente e domiciliado na Rua Flor das Almas, número 468, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joselito Constantino Ribeiro e de Ivalda Melo Ribeiro. NATÁLIA 
PIRES, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em Subdistrito Vila 
Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 52,FLS.118V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de maio de mil novecentos e noventa (10/05/1990), residente e domiciliada Rua São 
Felix do Piauí, número 490, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
José Pires e de Ivaneide Correia da Silva Pires. 

ROBSON ANTUNES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (03/11/1972), residente e domiciliado Rua Filipe 
Lauri, número 349, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes de Souza e de Ivone Antunes de 
Souza. VILMA CANDIDA FELIX, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/049.FLS.011V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de abril de mil novecentos e setenta (14/04/1970), residente e domiciliada 
Rua Miguel Langone, número 440, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Felix e 
de Eva Candida Felix. 

SÉRGIO HONEY DE JESUS E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Chapadinha, Estado do Maranhão (CN:LV-A 40,FLS.197-CHAPADINHA/MA), Cha-
padinha, MA no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e três (04/03/1973), 
residente e domiciliado Rua Azul da Cor do Mar, número 1826, casa 02, Cidade A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Cardoso da Silva e de Elisa de 
Jesus E Silva. MARCIELE ARAUJO DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Luis, Estado do Maranhão (CN:LV-A 33,FLS.23-4ª ZONA 
DE SÃO LUIS/MA), São Luis, MA no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (22/11/1984), residente e domiciliada Rua Azul da Cor do Mar, número 
1826, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Maciel 
de França e de Raimunda Nonata Araujo de França. 

WARLEN SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido em Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-166,FLS.297-MONTES 
CLAROS/MG), Montes Claros, MG no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(20/04/1983), residente e domiciliado Rua Mario Quarini, número 98, casa 02, Conjunto 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Israel Soares de Oliveira 
e de Elisabeth Aparecida Soares de Oliveira. SELMA NYJINGHA MAHYN BARBOSA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão copeira hospitalar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A 70,FLS.106-ITAQUERA/SP), ITAQUERA, SP no dia vinte e cinco de julho de 
mil novecentos e oitenta e três (25/07/1983), residente e domiciliada Rua Mario Quarini, 
número 98, casa 02, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aparecido Tadeu dos Santos e de Ester Barbosa. 

RENATO DO VALE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/089.FLS.236V-QUEIMADOS/RJ), Nova 
Iguaçu, RJ no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e setenta (27/05/1970), residente 
e domiciliado Rua José Gil, número 62, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rodolfo Moreira de Santana e de Janira do Vale Santana. MARCIA MOREIRA DE 
ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Vila Nova 
Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.137V-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e um (02/08/1981), 
residente e domiciliada Rua Francisco José Alves, número 120, bloco 19, apartamento 
23-A, Vila Paulista I, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Souza Alencar e de 
Maria das Graças Moreira. 

CLEMILSON DOMINGOS DO BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido 
em Itamaraju, Estado da Bahia (CN:LV-A-83,FLS.231 ITAMARAJU/BA), Itamaraju, BA no 
dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (29/12/1976), residente 
e domiciliado Rua Jetirana, número 111, Parque Servilha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Azuil Garcia do Bonfi m e de Ana Maria Santos Domingos. REGIANE FERREIRA 
MENDES, estado civil solteira, profi ssão segurança, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV-A 33,FLS.93-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e oito (15/12/1978), residente e domiciliada Rua 
Jetirana, número 111, Parque Servilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivino 
Ferreira Mendes e de Laurinda Viana Ferreira. 

ROGER SANCHES FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-19,FLS.115 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e três (08/03/1983), residente 
e domiciliado Rua Professor Leoncio Gurgel, número 189, Jardim São Pedro, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Jerônimo Feitosa e de Odete de Lourdes 
Sanches Feitosa. RUTE OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão pro-
fessora, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-24,FLS.17 GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(14/03/1984), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, número 405, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira 
Marques e de Lucia Gomes Oliveira Marques. 

DANIEL SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em segurança 
do trabalho, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/145,FLS.216Vº-Itaquera/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e um (30/06/1991), residente e 
domiciliado Rua Goiti, número 432, bloco 04-A, apartamento 63, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco Silva dos Santos e de Ivanilda Soares 
dos Santos. ARIANE INAIE ELOISA DA SILVA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente juridico, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/167,FLS.235Vº-Subdistrito 
Saúde/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (01/11/1993), residente e domiciliada Rua Lima Campos, número 393-A, Jardim 
Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dantas de Souza Neto e de 
Gisele Eloisa da Silva. 

ANTONIO CARLOS DA ROCHA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
lavanderia, nascido em João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV.A-92,FLS.200-JOÃO 
PESSOA/PB), João Pessoa, PB no dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta e 
cinco (20/08/1975), residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, número 08, Conjunto 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Simão Domingos da Silva e de 
Maria Ana da Rocha Silva. IVANETE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão copeira, nascida em Maria Helana, Estado do Paraná, Maria Helena, PR no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta (24/05/1970), residente e domiciliada 
Rua de Flor em Flor, número 08, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Pereira dos Santos e de Maria Pereira dos Santos. 

DIEGO LEONARDO MENEZES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/198,FLS.298Vº-Subdistrito Liberdade/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (17/01/1992), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, número 1006, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Robson de Almeida e de Adriana Tributino Menezes de Almeida. 
JÉSSICA CAROLINE SANTOS AUGUSTO DE TOLEDO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/177,FLS.218Vº-Subdistrito 
Liberdade/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e no-
venta (27/02/1990), residente e domiciliada Rua Mar de Baffi m, número 120, bloco 08, 
apartamento 32-B, Vila Paulista I, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Maurilio Augusto 
de Toledo e de Maria Ginalda dos Santos. 

WELTON BASTOS, estado civil solteiro, profissão supervisor de polo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A-184,FLS.15-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (17/12/1974), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, número 1.437, torre 03. aparta-
mento 57, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Bastos e de Zilma 
de Araujo Bastos. KÁTIA VIVIANE FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
educadora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-47,FLS.32-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta (09/05/1980), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, número 1.437, torre 03. apartamento 57, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Tadeu Ferreira e de Rita 
Graça Ferreira. 

MARCELO FERREIRA COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar encomenda, 
nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A-62,FLS.166-MOOCA/SP), SÃO 
PAULO, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e dois (03/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Noventa e Nove, número 957, Cidade A. E. Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Ferreira Coutinho e de Maria Analia Ferreira da 
Silva Coutinho. PRISCILA DO NASCIMENTO SOTTO, estado civil solteira, profi ssão au-
xiliar de loja, nascida em Piracicaba, neste Estado (CN:LV.A 103,FLS.266V-PIRACICABA/
SP), Piracicaba, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(22/09/1991), residente e domiciliada Rua Noventa e Nove, número 957, Cidade A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira Sotto e de Ana Maria do 
Nascimento. 

MAICON CEZAR MARTELLI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de faturamento, 
nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.047-LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e nove (01/05/1979), residente 
e domiciliado Rua Serra de São Domingos, número 442, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ivan Martelli e de Maria Itos Martelli. MARISA HURI, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.148-ALTO 
DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e setenta 
e três (13/09/1973), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, número 
442, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Huri e de Maria das 
Graças Huri. 

BOUBACAR DANFAKHA KONTÉ, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Ndioum - Senegal, Senegal no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (29/09/1991), residente e domiciliado Rua Imigrantes, número 52, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Saïdou Adama Konté 
e de Aminata Ly. PAULA REGINA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.379-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e nove (15/07/1979), residente 
e domiciliada Rua Imigrantes, número 52, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivete Ferreira. 

WILIAN ALCERITO, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 33,FLS.136V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (12/06/1984), residente e 
domiciliado Rua Aldeia da Formiga, número 322, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Claudio Alcerito e de Sonia Maria Botececo Alcerito. DANIELLE 
FERREIRA GOUVEIA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV A-66,FLS.118-1ª CIRCUNSCRIÇÃO DUQUE 
DE CAXIAS/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (20/06/1987), residente e domiciliada Rua Aldeia da Formiga, número 322, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Marcos Ferreira Gouveia e de 
Antonia Gorete Ferreira Gouveia. 

MARCELO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido em 
Subdistrito vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A 17,FLS.275-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e setenta e sete (21/04/1977), 
residente e domiciliado Rua Malmequer do Campo, número 254, casa 02, Gleba do 
Pessego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dias e de Maria Joaquina Franco 
Alves. MAFALDA FERREIRA AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-55,FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e um (26/08/1981), residente 
e domiciliada Rua Malmequer do Campo, número 254, casa 02, Gleba do Pessego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Ferreira de Aguiar Netto e de Francisca 
Souza Ferreira Aguiar. 

THIAGO MORENO DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/156.FLS.229-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (12/02/1986), 
residente e domiciliado Avenida Inajá-Guaçu, número 655, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ronaldo de Matos e de Neusa Moreno de 
Matos. FABIANA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.129-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (30/10/1987), residente e domiciliada Rua Nova Ponte, número 108, 
Vila Chavantes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gonçalo da Silva e de 
Maria Aparecida Gonçalo da Silva. 

RAFAEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de instalação, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/069,FLS.027-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (06/11/1988), residente e domi-
ciliado Rua Felix Capella, número 27, bloco B, apartamento 13, Conjunto José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando de Oliveira e de Josenilda de Oliveira. 
MARIANNA CAROLINE LIMA SILVA LEITÃO, estado civil solteira, profi ssão escriturária 
administrativa, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/211,FLS.167V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (08/06/1994), resi-
dente e domiciliada Rua Felix Capella, número 73, bloco B, apartamento 13, Conjunto 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Argemiro Alves Leitão e 
de Luciana Lima Silva. 

ADRIANO DE FIGUEIRÔA PENHA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-40,FLS.293V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e setenta e nove (16/08/1979), residente e domiciliado Rua 
Santa Marcelina, número 944, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Severino Penha Filho e de Josefa Figueirôa Penha. JENAILZA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Àguas Belas, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A-115,FLS.177V GARANHUNS/PE), Aguas Belas, PE no dia onze de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (11/06/1986), residente e domiciliada Rua Santa Marce-
lina, número 944, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria dos 
Santos e de Maria Aparecida dos Santos. 

EDILSON BISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de ar condiciona-
do, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A-127,FLS.25-SANTO 
AMARO-SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/03/1982), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, número 720, bloco 
04, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São paulo, SP, 
fi lho de Almiro Bispo da Silva e de Maria Cicera Mandu da Silva. PALOMA MATIAS DE 
BRITO, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Diadema, 
neste Estado (CN:LV.A-286,FLS.71 JABAQUARA-SP), Diadema, SP no dia vinte e um 
de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (21/11/1995), residente e domiciliada 
Rua Frei Antônio Faggiano, número 720, bloco 04, apartamento 14, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Soares de Brito e de 
Marinalva Matias da Silva. 

ALMIR SILVA DO CARMO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, nascido 
em Surubim, Estado de Pernambuco, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos 
e oitenta e três (19/06/1983), residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, número 45, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira do Carmo Néto e de Lucia 
Silva do Carmo. ANA CLAUDIA PERIN PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão bancá-
ria, nascida em 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado, (CN:LV.A/268,FLS.133-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia cinco de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito (05/10/1988), residente e domiciliada Rua Fernão de Sá, 
número 227, Jardim Iguatemi, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Almir Pereira e de 
Célia Perin Pereira. 

RICARDO ALVES DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e setenta e cinco (18/10/1975), residente e domiciliado Rua Rio 
do Veríssimo, número 732, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Estanislau Vieira de Almeida e de Maria José de Almeida. VANESSA SILVA BER-
NARDES DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública estadual, 
nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/034.FLS.185-14º RIO 
DE JANEIRO/RJ), Rio de janeiro, RJ no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e setenta e nove (28/10/1979), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, número 
732, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Bernardes da 
Cunha e de Maria Gorete da Silva. 

JULIO CESAR DE SOUZA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 91,FLS.269V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (12/09/1986), 
residente e domiciliado Rua João José de Souza, número 146, Jardim Itapemirim, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Paranhos do Nascimento e de Claudete Maria de 
Souza Nascimento. FABIANE MATIAS DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão pro-
fessora, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 67,FLS.260V-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (08/06/1986), 
residente e domiciliada Rua Piraquara, número 549, bloco 04, apartamento 22, Jardim 
Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Matias dos Anjos Sobrinho e de 
Claudete Ismeria de Paula Matias dos Anjos. 

MICAEL SILVA DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cobrança, nas-
cido em Brasília, Distrito Federal, (CN:LV.A/019,FLS.209-NÚCLEO BANDEIRANTE, 
DISTRITO FEDERAL), Brasília, DF no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (27/11/1982), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 
número 769, bloco 06, apartamento 21, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista do Carmo e de Maria Aurilene Silva do Carmo. 
PRISCILA RAMOS DE AQUINO, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, 
nascida em Ribeirão Pires, neste Estado, (CN:LV.A/073,FLS.032-RIBEIRÃO PIRES/
SP), Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/06/1986), residente e domiciliada Rua São Pedro de Jequitinhonha, número 384, 
Jardim São Carlos, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Tomáz de Aquino e 
de Suelene Ramos de Aquino. 

RODRIGO SILVA ALEXANDRE, estado civil solteiro, profissão funcionário públi-
co, nascido em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A-189,FLS.98V-1-
°SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, São José dos Campos, SP no 
dia doze de março de mil novecentos e oitenta e quatro (12/03/1984), residente 
e domiciliado Rua Baltazar Nunes, número 600, bloco 05, apartamento 61, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alexandre Filho e de Maria 
de Fátima Silva Alexandre. MÔNICA SOUZA GONÇALVES, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A-124,FLS.209 
JEQUIÉ-BA), Jequié, BA no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (14/07/1983), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, número 600, bloco 
05, apartamento 61, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton 
Galvão Gonçalves e de Nilda Souza Gonçalves.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
        

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:

BRUNO DE MOURA COELHO CAPAROZ, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.542-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), 
Osasco, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (18/11/1989), 
residente e domiciliado Rua Kalil Filho, número 02, Parque Santa Tereza, Carapicuíba, 
neste Estado, Carapicuíba, SP, fi lho de Marcio Escane Caparoz e de Maria de Moura 
Coelho Caparoz. LAÍS PARDINHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de controladoria, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.214 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e sete (16/04/1987), 
residente e domiciliada Rua Marmorata, número 11, Jardim Beatriz, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Lopes da Silva e de Nadir Martildes Pardinho. 

EDSON SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ourives, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV-A-19,FLS.263-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia doze 
de março de mil novecentos e oitenta e sete (12/03/1987), residente e domiciliado Rua 
Jeronimo de Abreu do Vale, número 415, casa 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, enste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomício Matos dos Santos e de Valmides Cabral de 
Souza. JUSSARA ALVES FREIRE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Araci, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-23,FLS.06-ARACI/BA), Araci, BA no dia seis de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (06/12/1987), residente e domiciliada Rua Jeronimo de 
Abreu do Vale, número 415, casa 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Hildo Freire e de Josefa Gonzaga Alves Freire. 

GIVANILDO COSTA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Ipubi, Estado de Pernambuco, Ipubi, PE no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (17/01/1977), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de 
Siqueira, número 261, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Inacio Miguel do Nascimento e de Sonia da Costa Ramos do Nascimento. LUANA 
PACHECO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barra do Choça, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-43,FLS.29-BARRA DO CHOÇA/BA), Barra do Choça, BA no dia 
nove de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (09/10/1987), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, número 261, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Silva Santos e de Eliciane Pacheco Santos. 

JONATAS JOSE ALVES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-495,FLS.77-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (18/02/1998), 
residente e domiciliado Rua Guarapá, número 99, casa B, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Leitão Alves e de Ivanise Jose de Araujo Alves. JUSCI-
MARA LIMA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barra, Estado 
da Bahia (CN:LV-A-112,FLS.257-BARRA/BA), Barra, BA no dia dezessete de outubro 
de mil novecentos e noventa e oito (17/10/1998), residente e domiciliada Rua Guarapá, 
número 99, casa B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleuber dos 
Santos Xavier e de Elenice Ramos Lima. 

MANOEL AGRIPINO DO NASCIMENTO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão autô-
nomo, nascido em Rancharia, neste Estado, São Paulo, SP no dia dezessete de outubro 
de mil novecentos e sessenta (17/10/1960), residente e domiciliado Rua Imbaçal, número 
866, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Agripino do Nascimento e de Jacira Lourenço da Silva. ROSELI MEDINA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze 
de setembro de mil novecentos e sessenta e oito (12/09/1968), residente e domiciliada 
Rua Imbaçal, número 866, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Medina e de Expedita Maria do Nascimento Medina. 

JORGE LEITE DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão motorista particular, nascido em 
Anadias, Estado de Alagoas, Anadias, AL no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e cinquenta e três (15/09/1953), residente e domiciliado Rua Carolina Garzela Mene-
ghine, número 14-B, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Leite da Silva e de Dalgisa dos Santos. JULIA ALVES SILVA, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida em Jabajara, Estado de Minas Gerais, Tabajara, MG 
no dia quatro de junho de mil novecentos e cinquenta e quatro (04/06/1954), residente 
e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, número 488, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Alves Barbosa e de Raimunda 
Maria da Conceição. 

MAIQUE DE AQUINO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV-A-23,FLS.262V BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), residente e domiciliado 
Travessa Maria Antonia Arruda dos Santos, número 05, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mario de Souza e de Silvana de Aquino Melo. CAROLINE DE SOUZA 
COELHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de secretariado, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-396,FLS.35-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco (04/03/1995), residente 
e domiciliada Travessa Maria Antonia Arruda dos Santos, número 05, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Bosco da Silva Coelho Junior e de Andreia 
Jaqueline de Souza Coelho. 

PEDRO DE JESUS GONÇALVES, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Centenário do Sul, Estado do Paraná, Centenário do Sul, PR no 
dia dezoito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e sete (18/12/1957), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, número 1595, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto 
Martins Gonçalves e de Benedita Antonia Gonçalves. ROSANGELA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão operadora de telemarketing, nas-
cida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (16/11/1975), residente e domiciliada Rua Rio 
Imburana, número 144, bloco A, apartamento 23, Conjunto Habitacional José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Domingos da Silva e de 
Helena Luiza Ferreira da Silva. 

VALDIR GOMES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em 
Rafael Jambeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.258 RAFAEL JAMBEIRO/
BA), Rafael Jambeiro, BA no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/06/1986), residente e domiciliado Rua Nova Vida, número 1631, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severiano Coutinho 
de Jesus e de Francisca Gomes de Jesus. DAYANA CAMARGO DE ALENCAR, 
estado civil solteira, profissão professora de educação infantil, nascida em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.176V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (12/09/1994), 
residente e domiciliada Rua Nova Vida, número 1631, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel de Sousa Alencar e de 
Rosa Pires de Camargo. 

ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão almoxarife, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV A-44,FLS.153-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
nove (20/02/1979), residente e domiciliado Rua João Climaco Lobato, número 230, 
Parque Bancário, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira de Azevedo 
e de Valdetina dos Santos Ferreira de Azevedo. KAMILA MARISTELA MARTINS 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-93,FLS.139-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/12/1986), residente 
e domiciliada Rua Isidoro de Lara, número 265, bloco B, apartamento 24, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Martins 
de Oliveira e de Angela Esther Vieira.

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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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: 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 Ribeiro. A pretendente: GIOVANNA 
CASAGRANDE 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: BRUNO GORI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
edifi cações, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 01 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: RONIERI BATISTA SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão montador 
de auto, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 08 de novembro 
de 1995, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Laudinei 
Ferreira Sampaio e de Marcia Batista de Lima. A pretendente: ESTER DE JESUS 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo 
(Registrada em Itaquera) SP, no dia 02 de janeiro de 1997, residente e domiciliada na 
Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo José de Oliveira e de Claudiomiriam 
Aparecida de Jesus Teixeira de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: JOÃO ANTONIO MATHEUS, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público federal, nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de julho de 1972, residente e 
domiciliado no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lho de José Matheus e de Luisa 
Matheus. A pretendente: RAQUEL MELISSA RODRIGUES IERVOLINO, estado civil 
solteira, profi ssão corretora, nascida em São Paulo (Registrada em Santana) SP, no dia 
27 de outubro de 1982, residente e domiciliada no Parque São Jorge, São Paulo - SP, 
fi lha de José Luiz Iervolino e de Maria Aparecida Rodrigues Iervolino. R$ 35,00

O pretendente: FELIPE SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
de TI, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 21 de novembro de 
1989, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Edson 
da Silva e de Sonia Soares da Silva. A pretendente: ALINE MADAZIO DE AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em São 
Paulo (Registrada na Aclimação) SP, no dia 06 de setembro de 1986, residente e 
domiciliada no Jardim Nice, São Paulo - SP, fi lha de Wanderlei Ricardo de Azevedo e de 
Lucilene Madazio de Azevedo. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL SILVA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado em Ermelino Matarazzo) SP, no dia 05 de agosto de 
1989, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho de Izenildo Soares 
Cabral e de Maria Cristina Souza Silva. A pretendente: MONIQUE DAL PIAN ARAUJO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo (Registrada no 
Ipiranga) SP, no dia 03 de junho de 1992, residente e domiciliada no Jardim Aricanduva, São 
Paulo - SP, fi lha de Moises Felissimo da Silva e de Josefa de Araujo Silva. R$ 35,00

O pretendente: ALAN CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Angra dos Reis - RJ, no dia 01 de abril de 1978, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Ferreira de Oliveira 
e de Maria Suzana Moreira de Oliveira. A pretendente: JULIANA DE SOUZA 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 30 de novembro de 1982, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Guilherme Antonio Pereira e de 
Profi ra Gil de Souza Pereira. R$ 35,00

O pretendente: ERIK CARAMELO ARCHANJO, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 04 de setembro 
de 1976, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Eustaquio Wilson 
Dupim Archanjo e de Emilia de Jesus Caramelo Archanjo. A pretendente: ALEANDRA 
MAFALDA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
(Registrada em Indianópolis) SP, no dia 11 de setembro de 1978, residente e domiciliada 
na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Sanches de Assis ede Sueli Dolores 
Batista de Assis. R$ 35,00

O pretendente: MATEUS VICENTE LUZ, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Frei Inocêncio - MG, no dia 14 de setembro de 1996, residente e domiciliado 
na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Alves Luz e de Maria Amelia Vicente Luz. 
A pretendente: VANESSA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo (Registrada em Ermelino Matarazzo) SP, no dia 18 de junho de 
1996, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Gomes da 
Silva e de Rosangela Alves da Silva. R$ 35,00

O pretendente: ANDERSON FERNANDES RADAÉL, estado civil divorciado, profi ssão 
analista, nascido em Santo André - SP, no dia 07 de abril de 1979, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Moacir Radaél e de Gislene Fernandes 
Radaél. A pretendente: ANGELICA MALENA POLIDO, estado civil divorciada, profi ssão 
fonoaudiologa, nascida em São Paulo - SP, no dia 18 de outubro de 1978, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Polido e de Izaura Nanclares 
Polido. R$ 35,00

O pretendente: DANILO VASCO LUTA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Saúde) SP, no dia 05 de março de 1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Ferreira José 
Luta e de Maria Cristina Vasco Luta. A pretendente: ANA CATARINA GIANETTI, 
estado civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida em São Paulo (Registrada 
em Guaianases) SP, no dia 25 de junho de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de José Guilherme Gianetti e de Vanderli Alves Moreira 
Gianetti. R$ 35,00

O pretendente: ROBINSON VIVI, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27 de maio de 1970, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Gerardo Vivi e de Domingas Regina Vivi. A 
pretendente: GIULIANA PAHOR, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 25 de fevereiro 
de 1979, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Pahor 
e de Sandra Moreno Pahor. R$ 35,00

O pretendente: KLEBER GONZAGA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado de estoque e expedição, nascido em São Paulo - SP, no dia 15 de janeiro de 
1982, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Moreira 
Nascimento e de Izabel Gonzaga Moreira Nascimento. A pretendente: PRISCILA 
VIEIRA CARDOSO COSTA, estado civil solteira, profi ssão analista de pcp, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Formosa) - SP, no dia 01 de abril de 1985, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Cardoso Costa e de 
Maria Gonçalves Vieira Cardoso. R$ 35,00

O pretendente: RUBENS PAPA NETO, estado civil solteiro, profi ssão groomer, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 10/09/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edson Papa e de Mara Aparecida Rocha Santos. A pretendente: 
MARCELA POLIDO SERRA, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 17/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ariovaldo Serra e de Leonor Polido Serra.

O pretendente: ANDRÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS FERREIRA, estado civil 
solteiro, profi ssão consultor, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Francisco Ferreira e de Maria 
Fatima de Vasconcelos Ferreira. A pretendente: ANDRESSA RAMOS DE LIRA MARTINS, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos da Silva 
Martins e de Sueli Ramos de Lira Martins.

O pretendente: ADRIANO RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnon Ramos dos Santos e de Ana Cleide Marques 
dos Santos. A pretendente: BIANCA BRAGAGNOLI GERMANO, estado civil divorciada, 
profi ssão instrumentadora cirurgica, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/05/1980, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Germano Sobrinho 
e de Ivonete Bragagnoli Germano.

O pretendente: RAFAEL SANDRONI CARRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Amadeu Carra e de Maria Nazaré Sandroni 
Carra. A pretendente: RAQUEL BEZERRA DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma Bezerra de Menezes e de Eliana Aparecida 
da Costa Menezes.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA PINTO, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 07/12/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Álvaro Teixeira Pinto e de 
Lygia Maria D'Angelo Teixeira Pinto. A pretendente: DIONE MARTINS MUNIZ, estado 
civil divorciada, profi ssão funcionária pública, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 
23/10/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dion 
Severino Muniz e de Olga Martins Muniz.

O pretendente: MARCELO CACHONE MENEGUETTI, estado civil solteiro, profi ssão 
web designer, nascido em Carapicuiba - SP, no dia 18/07/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio da Silva Meneguetti e de Sandra 
Cristina Cachone Meneguetti. A pretendente: RENATA NAGAMATSU OKADA, estado 
civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Custódio Takaaki Okada 
e de Elyria Mutsumi Nagamatsu Okada.

O pretendente: SÉRGIO LEANDRO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São João do Rio do Peixe - PB, no dia 07/11/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva de Lima e de Maria Gizélia Le-
andro de Lima. A pretendente: MARIA CLEIDIMAR QUEIRÓS OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Baixio - CE, no dia 28/08/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Zilmar de Oliveira e de Maria 
do Socorro Alexandre de Queiros.

O pretendente: RENATO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ferroviário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Reis da Silva e de Vanderci da Silva. A pretendente: SILVANA 
SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 31/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Braz Ferreira da Silva Filho e de Eunice de Souza Melo.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: VALTER TADEU MACHADO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 
17 de dezembro de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Valter Tadeu Machado e de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: FERNANDA 
FRANÇA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Paulo (Registrada em Indianópolis) SP, no dia 09 de setembro de 1983, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Celso de Almeida e de Maria Lucilia 
Queiroz França de Almeida. R$ 35,00

O pretendente: EDSON BERNARDES COELHO, estado civil solteiro, profi ssão 
produtor de eventos, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no 
dia 06 de abril de 1988, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Edson Coelho e de Sonia Bernardes Coelho. A pretendente: SAMARA PEREIRA DE 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão executiva de contas, nascida em São Paulo 
(Registrada em Santo Amaro) SP, no dia 31 de março de 1987, residente e domiciliada 
na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jeremias Xavier de Santana e de Izabet Inacio 
Pereira de Santana. R$ 35,00

O pretendente: ALEXANDRE MINORU TAMAMARU, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 16 de dezembro 
de 1974, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Minoru 
Tamamaru e de Margarida Rosa de Medeiros Tamamaru. A pretendente: FABÍOLA 
SILVIA CUSTÓDIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 03 de janeiro de 1978, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Lazaro Custódio e de Ivaniria Silvia 
Pires Custódio. R$ 35,00

O pretendente: KIRK JAMES HOWELL, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Mississauga, Canadá, no dia 31 de dezembro de 1983, residente e 
domiciliado em Toronto, Ontario, Canadá, fi lho de Mark Joseph Howell e de Heather 
Angel Bremmer. A pretendente: MARIA CECÍLIA NUNES DE LUCENA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 1984, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco Nunes e de 
Rosália de Oliveira Lucena Nunes. R$ 35,00

O pretendente: NUNO MIGUEL CORREIA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Évora, Portugal, no dia 18 de novembro de 1975, residente e 
domiciliado no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lho de Simão Manuel da Fonte Ferreira 
e de Isabel Maria Fernandes Correia Ferreira. A pretendente: ROSE REGIS DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Santo André (1º Subdistrito) - SP, 
no dia 25 de julho de 1978, residente e domiciliada no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, 
fi lha de Teodomiro Furquim de Souza e de Efi genia Regis de Andrade. R$ 35,00

O pretendente: DAVID GUTIERREZ FLAUSINO, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 19 de julho de 1982, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Rui Flausino e de Maria Lucia 
Gutierrez Flausino. A pretendente: MARILIA DIAS DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente contábil, nascida em São Paulo (Registrada no Jabaquara) SP, no 
dia 26 de janeiro de 1989, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de José Mario de Souza e de Fatima Aparecida da Costa Dias. NIHIL

O pretendente: ADJACIR DO NASCIMENTO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Luís - MA, no dia 25 de dezembro de 1983, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Israel Pereira de Oliveira e de Adenailta 
do Nascimento Oliveira. A pretendente: CLÉSIANE SANTOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Amontada (Registrada em Icaraí) CE, no dia 
03 de dezembro de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Antônio José Florenço da Silva e de Lúcia dos Santos Lima. NIHIL

O pretendente: EVERTON LUIZ FERREIRA, estado civil solteiro, profissão fu-
nileiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Paulo Ferreira e de Vania 
Lopes Luiz Antonio. A pretendente: TALITA FERREIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/03/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria da Conceição 
Ferreira Santos.

O pretendente: GIORGIO CODEGHINI, de nacionalidade italiana, estado civil solteiro, 
profi ssão empreendedor, nascido em Codogno - Italia, no dia 26/03/1982, residente e 
domiciliado em Londres, Inglaterra, fi lho de Claudio Codeghini e de Piera Gabba. A pre-
tendente: GISELLE ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/09/1986, residente em Londres, Reino Unido, 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Dionicodemio dos Santos e 
de Gislene Almeida dos Santos.

O pretendente: ALAIN DUARTE DO SANTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/05/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Duarte do Santo e de Eunice de Paula Santo. 
A pretendente: JOSENILDA DOS SANTOS ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascida em Arapiraca - AL, no dia 07/06/1992, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Silva Araújo e de Josefa 
Joaquim dos Santos Araújo.

O pretendente: NILSON DE SOUZA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Gabriel do Oeste - MS, no dia 26/02/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanildo Freitas Nascimento e de 
Ivonete de Souza Nascimento. A pretendente: MONIQUE DA COSTA FERRACIN, estado 
civil solteira, profi ssão operador de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Angelo Ferracin 
e de Georgina Gomes da Costa Ferracin.

O pretendente: RUBEN SAMMARCO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ruben Sammarco e de Joana D'Arc Garcia Ramos. A pretenden-
te: FLÁVIA MARIA BRECELI GALARCE, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/06/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oldemar Fernando Galarce Gonzalez e de 
Marlene Breceli Galarce.

O pretendente: JOHN FERDINARD OKECHUKWU, de nacionalidade nigeriana, estado 
civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em Ugwueke - Nigeria, no dia 20/06/1975, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de John Okechukwu 
e de Love John. A pretendente: TATIANE DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira e de Maria José 
da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR DO AMARAL MESQUITA, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Vitória - ES, no dia 08/03/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Rubem de Lima Mesquita e de Denise 
Jeveaux do Amaral Mesquita. A pretendente: MARIANA MARI OSHIMA, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Haruo Oshima e de 
Rosemeire Antunes Oshima.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: FLAVIO LAVIERI ZAMPERLINI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro agrônomo, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia 11/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Maria 
Zamperlini e de Haydee Beatriz Lavieri Zamperlini. A pretendente: RAQUEL CHIARINELLI 
LAURINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em 
Piracicaba (3º Subdistrito) - SP, no dia 25/11/1990, residente e domiciliada em Piracicaba 
- SP, fi lha de Marcelo Silvestre Laurino e de Maria Cristina Chiarinelli Laurino.
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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: RICARDO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão bibliotecário, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 05/11/1970, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sandoval de Lima e de Terezinha Gomes 
Lima. A pretendente: SILVANA GOMES DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de registro academico, nascida em Itaíba - PE, no dia 31/12/1974, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  José Francisco Neto e de Benedita 
Gomes de Souza.

O pretendente: BRUNO LUSTOSA BERNARDINO, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Suzano - SP, no dia 03/05/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Jaime Bernardino e de Maria Gorete Pereira 
Lustosa. A pretendente: CÍCERA MARTINS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Potengi (1º Subdistrito) - CE, no dia 01/08/1977, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Almino Martins de Sousa e de 
Maria Gomes de Sousa.

O pretendente: HELBER FELIPE UCHIASHI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Suzano - SP, no dia 02/12/1982, residente e domiciliado na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Valter Fernandes dos Santos e de Tereza Ruli Uchiasi 
dos Santos. A pretendente: ALINE KECUR DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária de direito, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 05/09/1993, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Henrique de Campos e de 
Maria Helena Kecur de Campos.

O pretendente: JOÃO CARLOS VECCHI, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo (18º Subdistrito) - SP, no dia 25/09/1963, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Trancreco Vecchi Netto e de Marilene 
Silveira Vecchi. A pretendente: LANE GARCIA GONÇALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão bancário, nascida em Santo André  - SP, no dia 08/04/1966, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Menezes Barbosa e 
de Maria Apparecida Garcia Barbosa. 


