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“Não tenha medo de 
tentar algo novo. 
Lembre-se que Noé, 
amador e sozinho, 
construiu a Arca.
Um grande grupo
de profi ssionais
construiu o Titanic”. 
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -1,2% Pontos: 
60.676,56 Máxima de +0,85% 
: 61.936 pontos Mínima de 
-1,49% : 60.499 pontos Volume: 
6,51 bilhões Variação em 2016: 
39,97% Variação no mês: -1,99% 
Dow Jones: +0,31% (18h36) Pon-
tos: 19.609,70 Nasdaq: +0,25% 
(18h36) Pontos: 5.407,30 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3788 Venda: R$ 3,3798 
Variação: -0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4002 Venda: R$ 
3,4008 Variação: +0,33% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3570 
Venda: R$ 3,5430 Variação: 
-0,28% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,56% ao 
ano. - Capital de giro, 15,66% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.172,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,43% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,000  
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,3970 Variação: 
-0,31% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,0615 Venda: US$ 1,0615 
Variação: -1,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5810 Venda: R$ 
3,5830 Variação: -2,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5500 Ven-
da: R$ 3,8000 Variação: -0,6%.

vespa Futuro: -1,54% Pontos: 
60.690 Máxima (pontos): 62.200 
Mínima (pontos): 60.550 . Global 
40 Cotação: 870,417 centavos 
de dólar Variação: -1,26%.

O presidente Michel Te-
mer escolheu o líder 
do PSDB na Câmara, 

Antonio Imbassahy (BA), 
para assumir uma turbinada 
Secretaria de Governo. O 
anúncio do tucano para a 
pasta, que será reformulada 
com o ganho de novas atribui-
ções, deverá ocorrer até no 
máximo segunda-feira (12). 
Imbassahy vai substituir no 
cargo o também baiano Ge-
ddel Vieira Lima, que pedira 
demissão há duas semanas 
após ser acusado pelo ex-
ministro da Cultura, Marcelo 
Calero, de ter pressionado 
para rever uma decisão que 
embargava um empreendi-

     Presidente Temer 
escolhe Imbassahy para 
‘superpasta’ de governo

mento imobiliário em que o 
ex-titular da Secretaria de 
Governo tinha.

A ampliação do espaço do 
PSDB - que receberá o quarto 
ministério na Esplanada dos 
Ministérios - visa a aumentar 
o protagonismo do partido nas 
decisões de governo, inclusi-
ve com a busca de ações de 
reanimação para a economia 
brasileira. Em sua nova con-
fi guração, a pasta vai cuidar, 
além da articulação com a 
base aliada, da interlocução 
com os Estados, atualmente 
concentrada no Ministério da 
Fazenda. Esse desenho pode 
contemplar, conforme as ne-
gociações, debate por questões 

gerais como renegociação das 
dívidas, empréstimos de entes 
federados com o BNDES e as-
suntos referentes a royalties.

A nova secretaria também 
deverá assumir a relação di-
reta com movimentos sociais, 
papel que no governo do PT 
era realizado pelo ex-ministro 
Gilberto Carvalho, na extinta 
Secretaria-Geral da Presidên-
cia. Nas conversas também fi -
cou acertado que a estrutura do 
Ministério de Micro e Pequenas 
Empresas, que foi extinto, será 
inserida dentro da nova pasta. A 
primeira conversa do aumento 
da participação do PSDB ocor-
reu no dia da queda de Geddel, 
quando Temer almoçou com a 

Líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA),

em sessão extraordinária da Câmara.

cúpula do PSDB, inclusive o ex-
presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Nos últimos dias, as conversas 
do governo com a cúpula tucana 
se intensifi caram. Imbassahy 
esteve no Planalto e assistiu 
com Temer e dois governadores 

tucanos - Beto Richa (PR) e 
Marconi Perillo (GO) - ao julga-
mento do STF que manteve Re-
nan na Presidência do Senado. O 
próprio Renan era um defensor 
público do aumento da partici-
pação do PSDB no governo. O 
presidente do PSDB, senador 

Aécio Neves (MG), trabalhou 
ativamente para emplacá-lo no 
cargo. A avaliação da maioria 
da legenda é que o líder tucano 
- ex-prefeito de Salvador - é o 
primeiro passo para que o par-
tido tenha assento no “núcleo 
duro” do governo (AE).

São Paulo - As principais 
centrais sindicais do Brasil se 
reuniram na manhã de ontem 
(8), para iniciar o processo de 
mobilização contra a proposta 
de reforma da Previdência 
apresentada pelo governo. Os 
sindicalistas não concordam 
com os pontos mais impor-
tantes do projeto, como a 
idade mínima de 65 anos e a 
equiparação entre homens 
e mulheres, e alguns grupos 
já cogitam a possibilidade de 
greve geral.

Para Luiz Carlos Prates, o 
Mancha, do Conlutas, a pro-
posta de reforma é um grande 
ataque ao trabalhador e visa 
acabar com as aposentadorias. 
“Não vemos margem para nego-
ciar com o governo, que deseja 
impor essa reforma sem uma 
ampla negociação”, afi rmou. 
Segundo o diretor de comuni-
cação social da Nova Central, 
Nailton Francisco de Souza, 
o governo não cumpriu o que 
foi combinado com as centrais 
quando Michel Temer ainda era 
presidente interino. 

O diretor técnico do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio, disse que 

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(8) que bombeiros e policiais 
militares tiveram que ser reti-
rados da Proposta de Reforma 
da Previdência enviada pelo 
governo ao Congresso devido 
ao fato de que têm “tratamen-
to diferenciado” previsto na 
Constituição. A proposta pre-
via que policiais e bombeiros 
militares seguiriam as mesmas 
regras que servidores civis. A 
mudança teria aplicação ime-
diata apenas para os futuros 
policiais militares. Porém, o 
artigo foi retirado da versão 
que foi efetivamente entregue 
ao Congresso. 

Oliveira negou que a mu-
dança do texto enfraqueceria 
a visão de investidores sobre 
a condução da economia. O 
ministro defendeu a necessi-
dade da reforma e disse que 
a previsão de despesas com o 
pagamento de aposentadorias 
e outros benefícios para o setor 
público e privado é de R$ 720 bi-
lhões em 2017. “Isso representa 
55% do nosso Orçamento para 
o ano”, disse. Ele acrescentou 
que o défi cit do regime geral da 
previdência é estimado em R$ 
180 bilhões. Na sua avaliação, 
além da questão fi scal, a refor-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Brasília - Sem a presença do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, oposição e movimentos 
sociais protocolaram na manhã 
de ontem (8), o segundo pedido 
de impeachment do presidente 
da República, Michel Temer. 
Maia, que receberia o requeri-
mento pessoalmente, foi para 
o Palácio do Planalto e nenhum 
membro da Mesa Diretora re-
cebeu o pedido de abertura do 
processo de afastamento.

Sob protestos da oposição e 
dos movimentos, o pedido foi 
entregue ao Secretário Geral 
da Mesa, o servidor Wagner 
Padilha. “Nenhum deputado 
teve a dignidade de receber”, 
criticou o presidente da CUT, 
Vagner Freitas. O grupo espe-
rou por mais de meia hora a 
chegada de Maia e, insatisfeitos 

com a espera, transformaram 
o gabinete da presidência da 
Câmara em palco de protesto 
pelo “Fora Temer, Diretas Já”.

Apoiado por PT e PCdoB, o 
pedido de impeachment se ba-
seia na acusação de que o pre-
sidente da República cometeu 
crime de responsabilidade ao 
patrocinar a advocacia adminis-
trativa no episódio envolvendo 
os ex-ministros Marcelo Calero 
(Cultura) e Geddel Vieira Lima 
(Governo). Os juristas que aju-
daram a elaborar o documento 
dizem que Temer atuou para 
resolver um problema privado 
de Geddel ao trazer para o go-
verno o imbróglio envolvendo 
a liberação para construção de 
um prédio em Salvador, onde 
Geddel comprou um imóvel 
(AE).

A prefeitura lançou o Portal 
de Atendimento SP 156, e o 
aplicativo para celulares SP 
156, ferramentas que têm o ob-
jetivo de facilitar o contato do 
munícipe com a administração 
municipal. Os cidadãos pode-
rão abrir solicitações para 300 
dos 753 serviços disponíveis na 
prefeitura e obter informações 
sobre outros canais disponíveis 
para o envio de demandas. No 
caso do aplicativo para celular, 
estarão disponíveis 50 serviços, 
dos quais nove  serão exibidos 
na tela inicial.

De acordo com o coorde-
nador de Atendimento ao 
Cidadão, André Avrichir, a 
implantação desses sistemas 
é o resultado do projeto de 

Brasília - O presidente do 
Senado, Renan Calheiros, evi-
tou comentar a decisão do STF 
que o manteve no comando da 
Casa. Ele se limitou a dizer que 
o resultado do julgamento é 
“indiscutível” e “fala por si só”. 
Também se defendeu dos 11 
inquéritos que tramitam contra 
ele no STF. “Ninguém pode ser 
condenado sem provas, unica-
mente porque é presidente do 
Congresso”, disse.

Renan afi rmou que conver-
sou com o presidente Michel 
Temer após o julgamento, como 
tem feito todos os outros dias, 
mas não quis responder o que 
ele achou da decisão. “Não tem 
o que comentar da decisão ju-
dicial, decisão judicial do STF 
é para se cumprir”, disse. Nos 
dias anteriores, Renan se recu-
sou por duas vezes a receber a 
notifi cação do ofi cial de Justiça 
sobre o seu afastamento, de-
terminado pelo ministro Marco 
Aurélio Mello.

Ele declarou ainda que a 

Presidente do Senado, Renan Calheiros.

TIM: 2 mil 
cidades com 4G 
até fi m de 2017

São Paulo - O presidente da 
TIM Brasil, Stefano de Angelis, 
reiterou ontem (8), a meta de 
expandir a cobertura da rede de 
telefonia móvel com tecnologia 
4G para 2 mil cidades até o fi m 
de 2017, o que corresponde a 
90% da população brasileira 
residente em áreas urbanas.

“Nós sofremos no passado 
com problemas de qualidade, 
que não estava na altura que 
queríamos. Agora estamos mu-
dando esta trajetória”, disse o 
executivo durante almoço com 
jornalistas.

O diretor de tecnologia, 
Leornardo Capdeville, acres-
centou que a companhia conta 
atualmente com cobertura 4G 
em 1 mil cidades e deve atingir 
1.200 municípios até o fi m deste 
ano. A TIM comemorou ontem 
a chegada do 4G ao arquipéla-
go de Fernando de Noronha, 
justamente a milésima região 
coberta pela rede 4G. No 3G, 
a TIM chegará a 2.800 cidades 
até o fi nal de 2016 (AE).

Último lote do IR
A Receita liberou a consulta 

ao sétimo e último lote regular 
de restituição do IRPF. Foram 
liberadas também restituições dos 
exercícios de 2008 a 2015 de decla-
rações que deixaram a malha fi na. 
O crédito bancário para 1.717.596 
contribuintes será realizado no 
próximo dia 15, totalizando R$ 
2,5 bilhões. Para saber se teve 
a declaração liberada, acesse a 
página da Receita na internet, ou 
Receitafone no número 146. 
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Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente da CUT, Vagner Freitas (d), entrega ao servidor 

Wagner Padilha (c), o pedido de impeachment.

Gustavo Lima/Ag.Camara
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Renan: decisão do STF de mantê-lo

na presidência é indiscutível

denúncia por peculato que o 
tornou réu na Corte “não vai 
sobreviver”, pois é inocen-
te. Renan alega que toda a 
prestação de contas foi feita 
corretamente nesse caso e que 
pagou a locadora de veículos 
em dinheiro, por isso não há 
comprovante de transferência. 
Ele é acusado de usar a locado-
ra para desviar dinheiro da cota 
para atividade parlamentar, o 
chamado “cotão”, em 2007. 

Para se defender, Renan ci-

tou o primeiro inquérito feito 
contra ele na Operação Lava 
Jato, com base na delação do 
ex-presidente da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, que foi 
arquivado pelo ministro Teori 
Zavascki. Segundo Renan, 
há outros dois inquéritos no 
Supremo com base na mesma 
delação, que acredita que 
consequentemente também 
serão arquivados. “Uma a uma, 
todas essas denúncias vão ruir”, 
declarou (AE).

Entregue 2º pedido de 
impeachment de Temer

Constituição motivou 
saída de PM da reforma

ma é necessária para corrigir 
desigualdades. 

“Quando vemos quem são 
as pessoas que se aposentam 
mais cedo, são exatamente 
as que ganham mais, e não o 
contrário. A reforma se des-
tina principalmente a corrigir 
esses tratamentos desiguais e 
viabilizar a sustentabilidade da 
previdência a longo prazo. Nós 
não podemos permitir que haja 
nenhum risco, no futuro, de a 
previdência não poder arcar 
com o pagamento dos benefí-
cios”, disse, em Brasília, após 
participar da abertura da 1ª 
Reunião Anual Brasil-Estados 
Unidos sobre Desenvolvimento 
de Infraestrutura (ABr).

Centrais ameaçam 
greve geral contra 

reforma da Previdência

as centrais em geral têm um posi-
cionamento contrário à reforma, 
mas que ainda vão ser realizados 
novos debates e reuniões para 
defi nir os principais pontos a 
serem combatidos. “Esse projeto 
é complexo e afeta inúmeras 
dimensões da vida do trabalha-
dor. O Dieese vai construir um 
diagnóstico detalhado para que 
tenhamos um posicionamento 
técnico conjunto”, explicou.

O secretário-geral da CUT, 
Sérgio Nobre, disse que ama-
nhã (hoje) haverá uma grande 
mobilização dos metalúrgicos 
do ABC contra as mudanças 
na Previdência (AE).
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Diretor técnico do Dieese, 

Clemente Ganz Lúcio.

Prefeitura lança portal 
para serviços

modernização e expansão da 
central de atendimento 156, 
que agora, além da central tele-
fônica, passa ao mundo virtual 
e móvel. “O portal é inovador e 
inspirado nas melhores praticas 
nacionais e internacionais de 
navegação. O aplicativo móvel 
funcionará tanto para Android 
como para IOS”.

No portal (www.sp156.pre-
feitura.sp.gov.br) o cidadão 
poderá encontrar em destaque, 
além de todos os serviços que 
podem ser solicitados, os 15 
principais serviços solicitados 
no momento e acompanhar 
o andamento de seu pedido, 
vendo numa única página 
todas as demandas feitas por 
ele (ABr). 
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COLUNA DO HERÓDOTO

Despertar a atenção das 

pessoas é um grande 

desafi o. Especialmente 

hoje saturadas pelo 

excesso de informações. 

Ninguém está a salvo de 
ser impactado por uma 
informação que pode 

brotar automaticamente na 
tela do seu smart phone, nos 
monitores de uma estação do 
metrô, ou de um elevador, ou 
estar conectado no wi fi  de um 
ônibus ou avião. Não é possível 
mais se esconder dela. Nem 
alegar que não sabia que o 
presidente do senado foi afas-
tado pelo Supremo Tribunal, 
ou o avião que levava o time 
de futebol chocou-se com 
uma montanha. A informação 
deixou de ser transmitida oral-
mente como no passado. 

A vizinha da minha rua que 
sabia de tudo e informava a 
todos, dos assuntos do gover-
no, ao último caso amoroso 
da garota mais bonita da re-
dondeza, perdeu sua função. 
Dona Juventina, a fofoqueira 
de plantão, não tem nem a agi-
lidade, nem os detalhes mais 
fogosos das fofocas. Está tudo 
na tela, com imagem e som, 
não importa o tamanho que ela 
tenha. Ainda por cima tem um 
sistema de alarme que ou tre-
me ou apita avisando que tem 
alguma coisa que o portador 
ainda não sabe. Nada escapa 
do mundo da informação, ainda 
que apenas pequena parte dela 
se converta em notícia. 

O fato é que vivemos no mun-
do do excesso de informações. 
Ficamos dependente delas 
como da Coca Cola. Em 25 mil 
anos de civilização anterior 
não tivemos tanta informação 
como em um único ano do sé-
culo 21. E há uma aceleração 
no processo, que é irreversível. 
A não ser que a humanidade te-
nha uma destruição  em massa 
provocada pelo choque de um 
asteróide gigante no planeta 
ou uma guerra nuclear, agora 
entre nações capitalistas. Os 
dois casos não são prováveis, 
mas são possíveis. 

Para atingir 30 milhões de 
pessoas o rádio levou 30 anos. 

A tevê alcançou o mesmo 
número na metade do tempo. 
A passsividade era uma das 
características desses dois veí-
culos. Ouvindo ou assistindo na 
poltrona ao lado da cervejinha 
ou diante da direção de um 
carro. Eles foram desbancados 
pela web que em apenas 10 
anos alcançou 600 milhões de 
seres humanos e hoje mais de 3 
bilhões. Espalham-se dos polos 
ainda gelados até os desertos 
da Ásia, África. América ou 
Austrália. Com um detalhe 
vital: as pessoas trocaram a 
passividade do processo de 
comunicação pela assertivida-
de. Ou seja somos recepetores 
e emissores de informações 
24 horas. 

No meio de tanta informação 
que jorra de toda parte passa 
a ser impossível se livrar dela. 
Talvez em um templo budista, 
desde que se deixe na entrada 
os celulares. Todos nos torna-
mos editores, ou selecionado-
res de informações. Decidimos 
o que vai ter nossa atenção, as 
que serão descartadas e as que 
vão ser compartilhadas com o 
nosso público. Todos  nós agora 
temos audiência, maiores ou 
menores. Por isso é necessário 
mais um expertise: despertar 
a atenção das pessoas o mais 
rápido possível, uma vez que 
elas estão saturadas do exces-
so de informação. 

É preciso extrair do interlo-
cutor a informação no menor 
tempo possível. Ele é escasso 
por isso é mais um desafi o do 
cotidiano. Assim é preciso 
eleger o que é mais relevante 
nos diálogos cotidianos, seja no 
âmbito pessoal, seja no profi s-
sional. Não dá mais para “jogar 
conversa fora“ com a mesma 
frequência que se fazia no 
passado. É reconhecido como 
talento a pessoa que nunca 
usa duas palavras quando só 
uma pode resolver. Ou como 
dizem os gurus de plantão: 
menos é mais. 

Concisão é a key message da 
moda. Se isso tudo vai ou não 
fazer o ser humano mais feliz, 
ainda não foi possível saber. 

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

GURUS DE PLANTÃO

Barça convida 
Chape para 
torneio Joan 
Gamper

O Barcelona anunciou ontem 
(8) que convidou a Chapeco-
ense para a disputa do torneio 
amistoso Joan Gamper, que será 
realizado em agosto de 2017. “O 
Barcelona trabalhará para que a 
edição do Troféu Joan Gamper 
2017 seja uma grande home-
nagem do mundo do futebol a 
todos eles através de diferentes 
iniciativas em torno desta par-
tida e que serão conhecidas à 
medida que se aproxime a data 
de sua realização”, informou em 
nota o clube catalão.

A ideia do Barcelona é “co-
laborar com a reconstrução 
institucional e esportiva” da 
equipe catarinense após a 
tragédia com a delegação da 
Chapecoense, que causou a 
morte de 19 jogadores, além da 
comissão técnica e de grande 
parte da diretoria. O clube ainda 
informou que enviou uma carta 
formal aos diretores do time 
ofi cializando o convite.

O Joan Gamper é usado pelo 
Barcelona para abrir a tempo-
rada esportiva da equipe e é 
disputado desde 1966. O último 
brasileiro que participou da 
competição foi o Santos, em 
2013, ano da venda de Neymar 
para os espanhóis. Naquele ano, 
os santistas foram goleados por 
8 a 0 pelos catalães (ANSA).

O tema foi debatido ontem 
(8), durante seminário 
promovido pela Asso-

ciação Nacional das Instituições 
de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi ) na capi-
tal paulista. 

Jefferson Frauches Viana, 
presidente do Instituto Gestão 
de Excelência Operacional em 
Cobrança (Geoc), que repre-
senta as empresas especializa-
das em recuperação de crédito, 
explica que o desemprego alto 
e os refl exos da crise criaram 
um cenário único no Brasil, 
em que a liquidez diminuiu e 
a recuperação de crédito se 
tornou difícil.

Segundo a Serasa Experian, 
em agosto deste ano, o país 
tinha 59,3 milhões de inadim-
plentes, ou cerca de 40% da 
população acima de 18 anos. 
O valor devido entre os consu-
midores brasileiros era de R$ 
264,4 bilhões e, entre empresas, 
de R$ 105, 6 bilhões. Estudo 

Em agosto, o país tinha 59,3 milhões de inadimplentes, ou cerca 

de 40% da população acima de 18 anos.

Os devotos de Nossa Senho-
ra da Conceição da Praia, na 
Bahia, participaram ontem (8) 
de celebrações em homenagem 
à padroeira do estado, em 
Salvador e cidades do interior. 
Padre Valson Sandes, da Arqui-
diocese de Salvador, conta que 
a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição chegou à cidade na 
mesma embarcação do funda-
dor português, Tomé de Souza, 
em 1549. A imagem original 
continua na Basílica, que fi ca 
em frente ao mar, na Cidade 
Baixa. Por isso, convencionou-
se o culto a Nossa Senhora da 
Conceição da Praia.

Inicialmente, uma capela foi 
construída no local, por ordem 
do então governador do Brasil, 
Tomé de Souza. Desde a época, 
as celebrações à santa já ocor-
riam, em menor proporção. A 
Basílica dos dias de hoje passou 
por várias etapas de construção 
que duraram, segundo o padre 
Valson, cerca de 300 anos. Em 
1938, foi tombada pelo Iphan. 
No dia 8 de dezembro de 1854, o 

Basílica de Nossa Senhora da Conceição, em Salvador.

A população mundial de 
girafas sofreu redução de 40% 
nos últimos 30 anos, passando 
de 155 mil em 1985 para pouco 
mais de 97 mil em 2015. A 
enorme queda no número de 
girafas foi impulsionada por 
perda de habitat e caça ilegal, 
e a espécie foi classifi cada 
como “vulnerável” na Lista 
Vermelha da União Interna-
cional para a Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla em 
inglês).

O estado de conservação das 
girafas era, até agora, conside-
rado de “menor preocupação” 
pela IUCN. Com a atualização 
da Lista Vermelha, divulgada 
ontem (8) na 13ª Conferên-
cia das Partes da Convenção 
sobre Diversidade Biológica 
(CDB COP13) em Cancún, 
no México, a espécie passou 
a receber especial atenção. 
As girafas entraram para a 
lista de vulneráveis porque 
em três gerações a população 
diminuiu mais de 30%.

A caça ilegal, a diminuição 
dos territórios dos seus habi-
tats naturais, a expansão da 
agricultura e da mineração, 
o aumento do confl ito entre 
humanos e animais selvagens 
e a agitação civil estão empur-
rando os mamíferos de longos 
pescoços para a extinção. A 

As girafas entraram para a lista de vulneráveis porque em três 

gerações a população diminuiu mais de 30%.

O ex-jogador de basquete Oscar 
Schmidt receberá a cidadania 
honorária da cidade italiana de 
Caserta no próximo dia 18, e as 
autoridades esportivas estão se 
preparando para um grande even-
to. Oscar é esperado no estádio 
onde defendeu a equipe italiana 

para saudar os torcedores antes 
da partida entre Pasta Reggia e 
Consultinvest Pesaro. 

Entre o terceiro e o quarto quarto 
da partida, o brasileiro será convida-
do a entrar em quadra para receber 
o título de cidadão honorário das 
mãos do prefeito Carlo Marino. O 

“Mão Santa”, que detém o recorde 
mundial de maior número de pontos 
anotados durante a carreira, jogou 
o Campeonato Italiano de basquete 
por 11 temporadas. Entre os anos 
de 1982 e 1990, atuou pelo time de 
Caserta em 284 partidas, marcando 
9.143 pontos (ANSA).

SUS comprou 
supercomputadores

O Ministério da Saúde anunciou 
ontem (8) a compra de três su-
percomputadores que vão ampliar 
em até dez vezes a capacidade de 
armazenamento de dados do SUS. O 
investimento foi de R$ 67 milhões. A 
expectativa é que a expansão permi-
ta a unifi cação de todos os sistemas 
de informática da saúde, possibilitan-
do a integração do uso de recursos 
e do histórico de atendimento de 
pacientes em todo o país.

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, defende que os novos equi-
pamentos representam redução de 
gastos públicos por meio da manu-
tenção dos sistemas e da melhoria 
da gestão. A pasta também aposta 
que os supercomputadores devem 
colaborar para um atendimento mais 
rápido do cidadão por meio do pron-
tuário eletrônico, do Cartão Nacional 
de Saúde e do Registro Eletrônico 
em Saúde, entre outros serviços 
informatizados nacionalmente.

“Recebemos agora os equipamen-
tos, fruto de uma licitação que foi 
feita em janeiro. E esperamos que, 
com a licitação do software, consiga-
mos implantar todo o sistema o mais 
breve possível”, afi rmou. “Precisa-
mos que eles [estados, municípios e 
entidades fi lantrópicas] nos enviem 
corretamente as informações”. 

O ministério informou que, antes 
da compra dos supercomputadores, 
a capacidade de uso de processa-
mento dos servidores estava em 
torno de 92%. Com a aquisição das 
máquinas, o número foi reduzido 
para uma média de 15% a 20% em ho-
rários de pico, permitindo o aumento 
da velocidade no processamento das 
informações. Com a implantação da 
nova plataforma será gereda uma 
economia de 10% a 20% dos gastos 
com atenção básica – em torno de R$ 
7 bilhões a R$ 14 bilhões (ABr).
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Concessão de crédito trouxe 
desafi o para o setor de cobrança
A expansão do mercado de crédito nos últimos anos e a consequente recessão trouxe o desafi o às 
empresas na recuperação de débitos, segundo especialistas

de concessão de crédito, essa 
concessão se deu de maneira 
rápida e para o consumidor 
despreparado, que não tinha 
educação fi nanceira”. De acor-
do com Godofredo, o setor vem 
buscando entender o perfi l dos 
inadimplentes para modernizar 
a forma de cobrança.

Num modelo antigo, a cobran-
ça era feita por meio de call 
center, em que os atendentes 
chegavam a fazer 30 ligações 
para o mesmo indivíduo numa 
mesma semana. Godofredo 
explica que essa estratégia está 
ultrapassada. 

Apesar de 83% dos inadim-
plentes possuírem um celular, 
eles preferem não negociar por 
ligação telefônica. Levanta-
mento do Geoc, feito com 176 
mil devedores no país, indica 
que o e-mail é o principal meio 
usado atualmente, já que assim 
ocorreram 55,4% das negocia-
ções em 2015 e 46,4% neste 
ano (ABr).

do Geoc aponta que 5% dos 
inadimplentes não sabem para 
quem estão devendo e 29% 
desconhecem o valor devido. 
A pesquisa mostrou que 77,6% 
desses devedores ganham até 
dois salários mínimos.

Godofredo Barros, CEO da 
Ipanema Credit Management, 
especializada em cobrança, 
disse que a população das 

classes C, D e E passam, em 
média, por quatro momentos 
de inadimplência financeira 
em suas vidas. Ele disse que 
é comum que as pessoas 
com menor renda entrem em 
dívidas, façam a quitação, e 
depois voltem a se endividar. 
“O brasileiro não é mal pagador, 
só faltou educação fi nanceira”, 
disse. “Houve uma avalanche 

Girafas entram para a lista de 
animais ameaçados de extinção

Lista Vermelha da IUCN inclui 
85.604 espécies, das quais 24.307 
estão ameaçadas de extinção. A 
lista incluiu 742 novas espécies 
de aves reconhecidas e 11% delas 
estão ameaçadas de extinção. O 
número total de aves avaliadas 
atingiu 11.121 espécies.

A atualização das informações 
também incluiu avaliações de 
plantas como aveia, cevada, 
manga e outras espécies silves-
tres. Essas plantas são cada vez 
mais essenciais para a segurança 
alimentar da população mundial, 
porque sua diversidade genética 
pode ajudar a melhorar a resis-
tência das culturas à doença, à 
seca e à salinidade.

“Esta atualização da Lista 
Vermelha da IUCN mostra que 
a escala da crise de extinção 
global pode ser maior do que 
pensávamos. Os governos 
reunidos na Cúpula da Organi-
zação das Nações Unidas sobre 
a biodiversidade em Cancún 
têm a responsabilidade de 
intensifi car seus esforços para 
proteger a biodiversidade do 
nosso planeta - não apenas 
por sua própria causa, mas por 
imperativos humanos como se-
gurança alimentar e desenvol-
vimento sustentável”, afi rmou 
o diretor-geral da IUCN, Inger 
Andersen, em comunicado à 
imprensa (ABr).

Fiéis celebraram N. S. da 
Conceição, padroeira Bahia

papa Pio IX proclamou o dogma 
“da Imaculada Conceição de 
Maria” e, por isso, a data fi cou 
instituída para as principais 
celebrações à santa da Igreja 
Católica. 

O padre Valson conta que, há 
45 anos, Nossa Senhora da Con-
ceição da Praia foi considerada 
padroeira da Bahia pelo papa 
Paulo VI. Como cada município 
tem autonomia para defi nir o 

calendário, algumas cidades, 
além de Salvador, decretaram 
feriado no dia de hoje. “O que 
os fi éis mais pedem, pelo que 
a gente percebe, é que Nossa 
Senhora olhe pelas famílias. 
Percebo muito uma troca de 
olhar deles com ela, e sempre 
esse desejo de que ela olhe por 
nós, pelos nossos fi lhos, nossos 
cônjuges, pelo nosso emprego”, 
afi rma o padre (ABr).

Oscar receberá cidadania honorária em Caserta

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou projeto 
do senador Paulo Rocha (PT-PA) 
que modifi ca o Código Penal para 
tipifi car o crime de exploração de 
trabalho infantil. Pela proposta, 
será considerado crime explorar, 
de qualquer forma, ou contratar, 
ainda que indiretamente, o traba-
lho de menor de 14 anos. 

Oprojeto recebeu parecer favo-

rável, com emenda, da senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS) e deve 
seguir para a Câmara. "O projeto 
tipifi ca o crime para aquele que 
explora economicamente [o 
menor de idade] como mão de 
obra barata para ter mais ganhos 
econômicos, inclusive no trabalho 
doméstico. Lugar de criança deve 
ser na escola", declarou Rocha 
(Ag.Senado).

Trabalho infantil pode ser 
tipifi cada como crime
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Como selecionar
um fornecedor
com segurança?

Como escolher o 

parceiro certo para 

não ter problemas 

que travem o negócio. 

Conhecemos algumas 

das vantagens do 

outsourcing:

Redução de risco e custo • 
Liberdade para se focar • 
no seu core business 
Investimento diluído ao • 
longo do contrato 
Maior velocidade para • 
concluir projetos 
Compensa a falta de mão • 
de obra de TI 
Garante tecnologia atu-• 
alizada 
A empresa transforma seu • 
custo fi xo em variável 

Mas que perguntas devemos 
fazer para os fornecedores 
para escolher o parceiro cer-
to? Listamos a seguir algumas 
importantes:

Qual o nível de experi-• 
ência dos profi ssionais 
do time de suporte? 
Assegure-se que o time 
de DBAs tenha ótimo 
nível de experiência. Re-
comendamos no mínimo 
5 anos de experiência 
prática e vivência em 
situações críticas. Além 
disso, o time deve ter pro-
fi ssionais de nível sênior 
acompanhando o anda-
mento das atividades e, 
caso necessário, sendo 
envolvidos no escalamen-
to de problemas.
Haverá profissionais • 
habituados com seus 
ambientes? Ou será aten-
dido por um call center? 
Tenha certeza que o 
atendimento será feito 

através de profi ssionais 
familiarizados com seus 
ambientes, prevenindo 
assim atendimentos len-
tos e improdutivos.
Há quanto tempo a em-• 
presa presta este tipo 
de serviço? Verifi que se 
a empresa é estável e se 
tem clientes com longo 
tempo de relacionamento 
em sua carteira.
A empresa tem clientes • 
referência? Consulte re-
ferências, depoimentos 
e a possibilidade de con-
versar com estes clientes 
sobre questões técnicas 
e de negócios. Casos de 
sucesso também são bons 
indicadores.
Quais os procedimentos • 
para monitoramento, 
notifi cação e resolução? 
Procure um fornecedor 
que utilize ferramentas 
de ponta para monito-
ramento, abertura de 
chamados, controle de 
SLA e escalonamento.
É parceiro dos fabrican-• 
tes de software gerencia-
dores de banco de dados? 
Um fornecedor partici-
pante dos programas de 
parceria dos fabricantes é 
fundamental, pois garan-
tirá acesso a especialistas 
e bases de conhecimento 
restritas.

Em geral, os pacotes são 
similares quanto a horas de-
dicadas, tempo de reposta 
e disponibilidade. Mas fi que 
atento aos detalhes para es-
colher o fornecedor para este 
serviço tão crítico para a sua 
empresa

(*) - É Diretor de Operações da DBA-
Corp (www.dbacorp.com.br).

Reynaldo Ajauskas (*)

A - Direito de Família
As recentes mudanças nas áreas do Direito de Família (separação, di-
vórcio, guarda de fi lhos, pensão alimentícia) e de Sucessões (herança, 
testamento, inventários, partilha) trazidas pelo novo Código de Processo 
Civil, além da recente decisão do STF que acolheu a Multiparentalidade, 
serão temas de seminário que a Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP) promove hoje (9), das 13h30min às 18h00, em sua sede (Rua 
Álvares Penteado, 151 – Centro). O novo CPC deu maior agilidade aos 
processos de família, cujo objeto é sempre algo relacionado ao universo 
sensível das pessoas. Os advogados da área devem estar atualizados sobre 
as modifi cações da legislação familiar. Mais informações e inscrições: 
(www.aasp.org.br).

B - Sorvete a Domicílio 
A diversidade de produtos comprados pela internet cresce cada vez 
mais. Pensando nisso, a Naked, marca de picolés 100% saudáveis, feitos 
apenas com frutas frescas e água de coco, disponibiliza suas vendas 
por um e-commerce com o objetivo de facilitar a vida de quem quer 
comprar seus sorvetes de uma forma rápida e segura, com pagamento 
feito online, inclusive por PayPal. Pelo site (www.getnaked.com.br), 
além de escolher a quantidade e sabores, também é possível escolher 
a data e o período da entrega, mesmo antes de concluir a compra. As 
entregas podem ser feitas de segunda a sábado, no período da manhã 
(9h às 15h) ou à tarde (das 15h às 18h). 

C - Locomotivas e Vagões  
Os afi cionados pelo ferreomodelismo e por trens terão oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre este hobby e a história deste meio 
de transporte, que já foi considerado um dos principais do país. Nos 
dois próximos fi nais de semana (dias 10/11 e 17/18), o Memorial da 
América Latina sedia uma exposição com réplicas de locomotivas e 
vagões e todo o ambiente que cerca uma ferrovia de verdade: pontes, 
riachos, montanhas, sinalização, entre outros detalhes. A reprodução 
será feita em 100 metros de trilhos e possibilitará ver toda a movimen-
tação ferroviária, como a formação de composições, manobras, apitos 
dos trens, engates e desengates. O ingresso é gratuito. Informações 
(www.frateschi.com.br).

D - Crimes Contra Animais
Já está em funcionamento a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal 
(Depa), para receber denúncias de maus tratos e abusos contra animais, 
pela internet. A Secretaria da Segurança Pública disponibiliza em seu 
site um campo para registrar esses crimes. A propositura da lei foi uma 
iniciativa do deputado Feliciano Filho, devido os anseios dos ativistas e 
das entidades de proteção animal. No campo da Delegacia Eletrônica, 
há agora uma opção para registrar o boletim de ocorrência. Ao clicar 
na “patinha”, a pessoa é direcionada ao site da Depa. O denunciante 
deve preencher os dados pessoais, mas pode optar por registrar de 
forma anônima. 

E - Verão em Estatística 
De 2 de janeiro a 10 de fevereiro, o  Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação da USP e a UFSCar realizam uma série de cursos, 
minicursos e palestras dentro do Programa de Verão em Estatística 
2017. Os temas e palestrantes são: Teoria das Probabilidades, com Pablo 
Rodríguez (USP); Fundamentos de Matemática em Estatística, com José 

Galvão Leite (UFSCar); Tópicos em Modelos de Resposta ao Item, com 
Jorge Bazán (USP); e Sistemas de Cadeias Interagentes com Memória 
de Alcance Variável, ministrado por Aline Duarte e Guilherme Ost, da 
Université de Cergy-Pontoise, na França. Acontecem no ICMC/USP São 
Carlos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 
12 em (http://estatisticaverao.icmc.usp.br). Informações: (apoioacad@
icmc.usp.br) ou tel. (16) 3373-9146. 

F - Aprimoramento Profi ssional 
O Instituto Butantan, maior centro de pesquisas biomédicas da América 
Latina, está com inscrições abertas para o Programa de Aprimoramento 
Profi ssional. Entre os 13 programas disponíveis, a Instituição oferece 
oportunidades em pesquisa, produção e cultura, em cinco grandes áre-
as:   Pesquisa em ciências da saúde; Desenvolvimento tecnológico para 
produção e controle de imunobiológicos e biofármacos; Biotecnologia 
em saúde;   Museologia e divulgação; e Biotérios. Podem se inscrever 
formados a partir de 2014 ou pessoas que se formam em 2016, nos 
cursos de administração hospitalar, biologia, biomedicina, bioquímica, 
biblioteconomia, biotecnologia, ciências moleculares, entre outros. 
Inscrições e mais informações: www.butantan.gov.br.  

G - Melhores Espumantes  
Os espumantes Bueno Cuvée Prestige e Desirée Brut Rosé, da vinícola 
Bueno Wines, participaram da nona edição do “Challenge Internacional 
Euposia” realizado no fi nal do mês de novembro na Itália. Organizado 
pela “Euposia - A Revista do Vinho”, exclusivamente aos espumantes, o 
Bueno Cuvée Prestige conquistou o 27º lugar na lista dos 100 melhores 
espumantes nessa degustação realizada às cegas, com a presença de 
mais de trinta juízes - vindos do Japão, México, Argentina, Andorra, 
França, Suécia, Alemanha, Reino Unido e Itália. O espumante Desirée 
Brut Rosé conquistou a 67ª posição. Foram degustados 140 espumantes 
provenientes da Alemanha, Andorra, Argentina, Brasil, Champagne, 
Eslovênia, Espanha, França, Índia, Itália, Japão, México e Reino Unido. 
Mais informações em (www.buenowines.com.br). 

H - Popularização da Fotografi a 
A artista Lívia Aquino, o Ministério da Cultura e a Funarte lançam 
amanhã (10) o livro ‘Picture Ahead: a Kodak e a Construção do Turista-
Fotógrafo’. O evento acontece às 16h00 no Centro Cultural (rua Ver-
gueiro, 1000, Paraíso) e é aberto ao público, que terá a oportunidade 
de participar de uma conversa com a autora. O trabalho é vencedor do 
Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografi a 2015. A publicação é baseada 
na tese de doutorado de Lívia, que pesquisou a fotografi a amadora e sua 
presença histórica no campo do turismo. Dedica-se acerca da atuação 
da fabricante Kodak, empresa que foi peça fundamental no processo 
de popularização da fotografi a e na articulação dos modos de produzir, 
consumir e compreender imagens. Informações tel. 3397-4002.

I - Mulheres na Engenharia
O Grupo +Unidos - uma parceria entre as empresas americanas estabe-
lecidas no Brasil e a Embaixada dos EUA por meio da USAID – anuncia 
a ampliação do investimento de apoio ao Fundo de Bolsas do Instituto 
Embraer que benefi cia jovens mulheres cursando engenharia em uni-
versidades como USP, UFSCAR e UNIFEI. Com a ampliação, o +Unidos 
duplica o investimento no fundo e passa a apoiar 10 estudantes ao longo 
de sua formação universitária com o custeio de despesas. O auxílio 
é concedido somente a alunos com ótimo desempenho acadêmico, 

limitações fi nanceiras e que tenham sido aprovados em universidades 
públicas ou particulares com isenção integral de mensalidade. Outras 
informações: (www.maisunidos.org).

J - Colorir e Personalizar
Para unir a família e aproveitar, muitos procuram por atividades e 
brincadeiras que possam envolver a todos. Na noite de Natal, juntar a 
família para colorir e customizar seus próprios presentes pode ser uma 
boa pedida. Divertido e original, a marca Você q Faz propõe o conceito 
onde o cliente interage com o processo criativo para personalizar suas 
próprias peças de roupas, como bodies infantis, camisetas, além de 
acessórios como mochilas, almofadas, ecobags e quadros. Todos os 
produtos podem ser customizados com canetinhas de colorir atóxicas 
que não saem na água, canetinhas 3D, stencil, termocolantes, entre 
outros itens. Saiba mais em: (www.voceqfaz.com.br).

K - Ovinos, Suínos e Caprinos 
O Mercado São Paulo traz para este fi nal de semana (dias 10 e 11), 
das 11h00 às 18h00, na Av. Escola Politécnica, 82, Jaguaré, produtos 
dos segmentos de ovinos, suínos e caprinos. A grande vitrine é uma 
oportunidade para o público conhecer, degustar e comprar o que há de 
melhor no setor alimentício paulista. Com entrada gratuita, o encon-
tro reune expositores de peso como A Casa do Porco, Real Bragança, 
Torresmo Pipão, Frigorífi co Cancian, Frigorífi co CowPig, Projeto Roça 
na Cidade e Quintal da Cachaça. Produtos tipicamente paulistas da 
cadeia produtiva de leite e derivados; frutas hortaliças e café; banana 
e mel; aquicultura e piscicultura; e aves e ovos. Informações: (www.
desenvolvimento.sp.gov.br).

L - Persiana de Madeira
Unifl ex, empresa especializada em produtos de proteção solar como rolôs, 
persianas e cortinas, há mais de 20 anos no mercado, sugere a persiana 
de madeira Frosted Wood para imprimir ainda mais conforto e bem-estar 
ao ambiente, disponível em sete cores inéditas com sistema exclusivo 
de pintura fosca. Produzida em lâminas de madeira natural com 50 mm, 
pode ser utilizada em quartos, salas e escritórios, pois proporciona ótimo 
bloqueio de calor e, além disso, a tinta utilizada na pintura da madeira 
possui propriedade antiestática que evita o acúmulo de poeira. Em 1992, 
a empresa expandiu seus negócios e ganhou a concorrência mundial da 
Mercedes-Benz Alemanha para equipar a maioria das concessionárias 
de toda a América Latina. Saiba mais em (www.unifl ex.com.br).

M - Biarticulado a Gás 
A Scania lança mundialmente na Busworld, principal feira de ônibus do 
mundo, o primeiro veículo biarticulado com motor Euro 6 a gás natural 
para sistemas de transporte urbano. É o primeiro veículo de ampla 
capacidade de passageiros a cumprir a norma Euro 6 – a mais exigente 
do mundo, que reduz signifi cativamente as emissões de poluentes – e 
opera a gás natural, um combustível sustentável. O novo veículo surge 
como solução ideal para os sistemas de transporte de passageiros de 
alta demanda e posiciona a multinacional sueca rumo ao seu objetivo 
de ser líder em soluções de transporte sustentáveis. Um veículo que 
reduz as emissões de ruídos e de gases contaminantes, um dos principais 
problemas de saúde pública das grandes cidades. Mais informações no 
site:  (www.scanialatinamerica.com). 

N - Sabor da Guatemala 
A torra é escura e quando o grão é moído, o aroma é de caramelo e fl oral. 
Depois da extensão, notas de chocolate, fl orais e cítricas (residual) do-
minam o sabor.A rede de cafeteria Sterna Café, que tem como conceito o 
mundo das viagens de aroma e sabor, dispõe sempre de blends exclusivos 
para surpreender seus clientes. No mês de dezembro, quem passar pela 
cafeteria, poderá degustar o sabor do café da Guatemala. O blend fi cará 
disponível até o último dia de dezembro em todas as unidades do Sterna 
Café, quando um novo país invadirá o espaço dando mais sabor aos dias 
de janeiro. Outras informações: (www.sternacafe.com.br).

A - Direito de Família
As recentes mudanças nas áreas do Direito de Família (separação, di-

Galvão Leite (UFSCar); Tópicos em Modelos de Resposta ao Item, com
Jorge Bazán (USP); e Sistemas de Cadeias Interagentes com Memória
de Alcance Variável ministrado por Aline Duarte e Guilherme Ost da

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171
P
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O ‘Relatório mensal no-
vembro 2016’, do Conselho 
dos Exportadores de Café 
do Brasil – CeCafé, destaca, 
entre outras análises, que 
o total dos Cafés do Brasil 
exportados no período de 
janeiro até novembro de 2016 
atingiu 30.769.180 sacas de 
60kg, com receita de US$ 4,8 
bilhões. A soma dos últimos 12 
meses (dez/2015 a nov/2016) 
registrou 34.019.172 sacas, 
com total de receita de US$ 
5,3 bilhões. Em novembro, as 
exportações de café brasileiro 
somaram 3.071.554 sacas.

O CeCafé aponta que 127 
países importaram o café 
brasileiro neste ano (de ja-
neiro a novembro). Os cinco 
principais destinos do café 
exportado pelo Brasil nesse 
período, por ordem decres-
cente em termos de quanti-
dade, foram: Estados Unidos, 

127 países importaram o café brasileiro neste ano.

Investimentos
no Brasil têm queda 

Os investimentos no Brasil regis-
traram queda de 2,6% em outubro, 
na comparação com setembro, 
com ajuste sazonal, revela o indi-
cador Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), do Ipea, divulgado 
ontem (8). Para a área técnica 
do governo, o novo recuo indica 
continuidade do quadro recessivo 
no quarto trimestre de 2016 e, caso 
o indicador apresente crescimento 
nulo em novembro e dezembro, 
encerrará o último trimestre do 
ano com contração de 4,8% em 
relação ao trimestre anterior, com 
o efeito sazonal. 

Na comparação com outubro 
de 2015, o indicador caiu 13,6%. 
O Ipea informou, também, que os 
principais componentes do indi-
cador apresentaram desempenho 
ruim em outubro. O consumo 
aparente de máquinas e equipa-
mentos (Came), que estima os 
investimentos em máquinas e 
equipamentos correspondentes 
à produção industrial doméstica, 
acrescida das importações e dimi-
nuída das exportações, apresentou 
recuo de 1,5%.

Os dados são do 3º Le-
vantamento da safra 
2016/2017, divulgado 

ontem (8) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). 

A área total plantada também 
será ampliada, podendo chegar 
a 59,2 milhões de hectares, o 
que representa um crescimen-
to de 1,4% ou 827 mil ha, se 
comparada com a safra passa-
da. O algodão e o arroz foram 
exceções na ampliação, devido 
a substituição pelo cultivo de 
soja, caso de Mato Grosso. No 
entanto, as demais culturas de 
primeira safra tiveram incre-
mento de área.

A produção do milho primei-
ra safra deverá alcançar 27,7 
milhões de toneladas, com um 
aumento de 7,3% em relação 

A produção do milho primeira safra deverá alcançar

27,7 milhões de toneladas.
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Safra 2016/17 de grãos deve 
chegar a 213 milhões de toneladas
A estimativa da produção de grãos para 2016/17 é de 213,1 milhões de toneladas, com um 
crescimento de 14,2% ou 26,5 milhões de t em relação à safra anterior, de 186,6 milhões

a projeção é de crescimento de 
7,3% na produção, podendo 
atingir 102,45 milhões de to-
neladas. O algodão plumadeve 
crescer 9,7% e chegar a 1,41 
milhão de toneladas, apesar de 
uma redução de 5,5% na área 
cultivada.

Safra de inverno 2016 – A pro-
dução em destaque é a do trigo, 
que deve crescer 21% acima dos 
números de 2015 e atingir 6,7 
milhões de toneladas. A ceva-
da deve ter uma leve redução 
de área, mas a produção será 
de 374,8 mil toneladas, com a 
recuperação da produtividade. 
Já a canola e o triticale também 
apresentam aumento de área e 
produtividade, com a primeira 
produzindo 71,9 mil toneladas 
e o segundo, 68,1 mil toneladas 
(Conab) (ABr).

aos dados de 2015/16. Já o arroz 
registra uma produção de 11,5 
milhões de toneladas, superior 
portanto à safra passada em 

8,5%, enquanto que o feijão 
primeira safra pode obter 1,28 
milhão de toneladas, 24,1% aci-
ma da última safra. Para a soja, 

Brasil exportou
30,7 milhões de sacas de café

com 5.805.870 sacas, Alemanha 
(5.596.361), Itália (2.658.381), 
Japão (2.227.323) e Bélgica 
(1.856.960).

Segundo o CeCafé, em com-
paração com o mesmo período 
de 2015, houve uma queda de 

12,2%, devido à redução dos 
embarques de café conilon 
e a impactos da greve alfan-
degária no Porto de Santos, 
que comprometeu o proces-
samento de certifi cados de 
exportação (Embrapa).
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Os viajantes esperam 

ser informados, estar 

conectados e seguros, 

especialmente quando 

estão no aeroporto

Essas expectativas con-
tinuam crescendo e, 
nossa última pesquisa: 

Future Traveller Tribes 2030: 
Beyond Air Travel, revela como 
seis tribos de viajantes podem 
remodelar todos os segmentos 
da indústria, incluindo aero-
portos.

Por uma razão ou outra, va-
riando de frustrantes fi las de 
segurança a garrafas de água 
com preços exorbitantes, os 
viajantes parecem temer a ex-
periência em aeroportos. Con-
tudo, há oportunidades para 
os operadores dos aeroportos 
mudarem essas percepções. 
Aqui estão algumas ideias a 
serem consideradas:

. Buscadores de Simplicida-
de - Esta tribo quer ser con-
duzida pelo aeroporto pelos 
seus smartphones e não aceita 
ser um canal para mensagens 
de marketing das lojas de 
duty-free. Esta tribo espera 
receber instruções em seu idio-
ma nativo – em especial para 
novos viajantes de mercados 
emergentes. Aeroportos com 
sinalização digital adequada, 
ou que ofereçam aplicativos 
de tradução, podem manter as 
coisas simples e agradá-los.

. Puristas Culturais - Esta 
tribo tem uma abordagem 
funcional para a experiência 
em aeroportos e pode até 
procurar pontos de embar-
que e desembarque menores 
ou menos comerciais para 
evitar a multidão. Como es-
tão interessados em explorar 
atrações menos conhecidas, 
são mais receptivos a um tom 
mais informal e alternativo em 
mensagens de marketing.

. Buscadores de Capital 
Social - Uma disposição para 
compartilhar dados pessoais 
faz desta tribo o sonho dos mar-
queteiros. Eles são altamente 
receptivos a mensagens de 
marketing, contanto que elas 
sejam relevantes. Operadores 
de aeroportos e seus parceiros 
também podem se benefi ciar 
do fato de que esta tribo está 
sempre conectada, disponível 
e digitalmente receptiva.

. Caçadores de Recompensas 
- A experiência em aeroportos 
exigida pelos Caçadores de 
Recompensas é um nível de 
serviço VIP, evitando as fi las 
de segurança usuais, procedi-
mentos de check-in e espera 
no portão de embarque. Eles 
querem ganhar tempo ao pas-

sar pelo aeroporto e chegar 
ao avião sem difi culdades. Os 
aeroportos já oferecem alguns 
desses serviços para a realezas 
e celebridades. Os Caçadores 
de Recompensas esperam ser 
tratados da mesma forma e 
pagarão por esse privilégio.

. Viajantes por Obrigação - 
O aeroporto é um elemento 
funcional de suas viagens e 
esta tribo, provavelmente, 
inclui viajantes experientes. 
Eles irão esperar que iniciati-
vas, tais como esquema do US 
Trusted Traveller (Viajante de 
Confi ança dos EUA), sejam im-
plantadas ao redor do globo.  

Check-in facilitado também 
é uma necessidade. Alguns 
aeroportos testaram check-in 
por Bluetooth baseados em 
localização. Esquemas simila-
res precisam ser lançados mais 
amplamente para esta tribo.

. Viajantes Éticos - Os Via-
jantes Éticos gostam de saber 
que suas opções de viagem são 
as mais sustentáveis possíveis. 
Para atender às expectativas 
e necessidades desta tribo, os 
aeroportos devem dar passos 
transparentes para reduzir, 
tanto quanto possível, quais-
quer efeitos negativos ao 
meio-ambiente causados por 
suas operações – e que eles 
comuniquem esses esforços 
efetivamente para os viajantes. 
Fazendo isso, serão capazes de 
fornecer uma oferta signifi ca-
tiva para eles.

Na América Latina, temos 
um nível intermediário de 
desenvolvimento da estrutura 
aeroportuária, o que traz tanto 
um senso de urgência por ade-
quações quanto a oportunida-
de de moldar suas experiências 
aeroportuárias próprias, sem 
necessariamente importá-las 
de outras culturas. Trata-se 
de um mercado relativamente 
imaturo, com grande potencial 
de crescimento, e isso signifi ca 
que os aeroportos precisam li-
dar melhor com novos usuários 
que cada vez mais adotam o 
transporte aéreo. 

Contudo, as seis tribos acima 
terão que ser atendidas em 
qualquer canto do mundo para 
um aeroporto se tornar cada 
vez mais o que deve ser: um 
espaço de boas expectativas, 
e não um martírio. Para saber 
mais sobre como estes segmen-
tos de viajantes irão impactar 
a indústria de viagens, leia 
o relatório completo Future 
Traveller Tribes 2030: Beyond 
Air Travel (disponível apenas 
em inglês).

(*) - Diretor de Negócios para Cias 
Aéreas e Aeroportos,

Amadeus LATAM

Gustavo Murad (*)

Como as tribos de 
viajantes de 2030 vão 
encarar os aeroportos

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou 
parecer do deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) ao 
projeto do senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), 
a proposta que determina que os animais não sejam 
considerados como coisas. O projeto encaminha seu 
enquadramento na categoria de bens móveis no Código 
Civil. Na avaliação do autor, o tratamento dispensado 
pela legislação brasileira aos animais é frágil. 

“O Código Civil prevê apenas dois regimes para 
regulamentar as relações jurídicas: o de bens e o de 
pessoas. Não enfrenta, portanto, uma categoria de 
direitos atinentes à tutela do animal como ser vivo e 
essencial à sua dignidade, como já acontece na legisla-
ção de países europeus.”, argumenta Anastasia. Relator 

da proposta, Tripoli observou que o respeito ao meio 
ambiente – incluída aí a proteção e defesa dos animais 
– foi elevado à condição de direito fundamental pela 
Constituição de 1988. E instituiu a responsabilização 
civil, penal e administrativa das condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente.

O deputado também fez referência ao projeto de 
sua autoria que regulamenta a guarda de animais 
de estimação em casos de separação judicial ou di-
vórcio litigioso. Tripoli esclareceu que a proposição 
aprovada irá auxiliar o Poder Judiciário nos casos 
envolvendo essa temática. O projeto de lei segue para 
apreciação conclusiva da Comissão de Constituição 
e Justiça (pasdnacamara).

Aprovado projeto 
que atualiza lei de 
licitações

O Plenário do Senado aprovou 
em primeiro turno projeto de 
modernização da Lei de Licitações 
e Contratos. O texto tem sido de-
fendido pelos senadores como um 
novo marco legal para licitações 
e contratos. Entre as inovações, 
destacam-se a inversão de fases – 
o julgamento das propostas antes 
da habilitação –, e a contratação 
do seguro, que poderá garantir a 
conclusão de uma obra pública, 
em caso de difi culdades enfrenta-
das pela empresa contratada. 

Substitutivo do senador Fer-
nando Bezerra Coelho (PSB-PE), 
o projeto precisa passar por turno 
suplementar de votação antes de 
seguir para a Câmara. Segundo 
Bezerra, o texto contempla medi-
das importantes para uma legis-
lação mais ágil e segura sobre o 
assunto. Ele explicou que, diante 
de emendas e sugestões apresen-
tadas por senadores e integrantes 
do governo, foram feitos vários 
ajustes no texto fi nal. 

Uma das medidas previstas no 
projeto é a reformulação do con-
ceito e dos limites de aplicação da 
contratação integrada, que agora 
somente poderá ser adotada para 
a contratação de obras, serviços e 
fornecimentos de grande vulto. O 
projeto ainda trata da responsa-
bilização solidária da empresa ou 
prestador de serviços pelo dano 
causado ao erário na contratação 
direta indevida, por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação (Ag.
Senado).

Os destaques, que são 
tentativas de modifi car 
o texto, serão analisados 

na próxima terça-feira (13). Já 
foram apresentados 11 pedidos 
de modifi cação.

O aumento da carga horária 
e a divisão dos temas a serem 
estudados, com a possibilidade 
de os alunos optarem por áreas 
de afi nidade, são os principais 
pontos da proposta enviada 
pelo Poder Executivo.

Segundo o parecer aprovado 
na comissão mista, o aumento 
da carga horária do ensino mé-
dio terá uma transição dentro 
de cinco anos da publicação da 
futura lei, passando das atuais 
800 horas para 1.000 horas anu-
ais. O tempo será dividido entre 
conteúdo comum e assuntos 
específi cos de uma das áreas 
que o aluno deverá escolher: lin-
guagens, matemática, ciências 
da natureza, ciências humanas 
e formação técnica.

No parecer da comissão, as 
disciplinas de artes e educação 
física voltaram a ser obriga-
tórias. A comissão também 
aumentou, de quatro para 
dez anos, o período em que o 
governo federal deverá ajudar 

Plenário aprovou aumento da carga horária e a divisão de temas

a serem estudados no ensino médio.

O governo brasileiro quer 
estimular empresas americanas 
a serem concessionárias em pro-
jetos de infraestrutura no Brasil, 
como em aeroportos, rodovias 
e ferrovias. A afi rmação é do 
ministro Planejamento, Dyogo 
Oliveira, que participou, em 
Brasília, da 1ª Reunião Anual 
Brasil-Estados Unidos sobre 
Desenvolvimento de Infraestru-
tura. “Hoje não temos nenhuma 
empresa americana conces-
sionada em infraestrutura no 
Brasil. Nosso objetivo é que, a 
partir desse diálogo, venhamos 
ter empresas americanas na área 
de concessão no Brasil”, disse.

Segundo o ministro, atual-
mente o estoque total de inves-
timentos dos Estados Unidos no 
Brasil é de US$ 110 bilhões. “Po-
demos imaginar que qualquer 
pequeno percentual disso é um 
valor extremamente signifi ca-
tivo. Não estamos fi xando uma 
meta. Nossa expectativa é que 
tenhamos uma carteira relevan-
te, em algum tempo, conside-
rando essa base extremamente 
grande”, acrescentou.

No evento, serão discuti-

das a identifi cação e solução 
para barreiras que impendem 
os investimentos. Segundo 
o ministro, serão debatidos 
aspectos legais e a criação de 
mecanismos fi nanceiros. A em-
baixadora dos Estados Unidos 
no Brasil, Liliana Ayalde, diz que 
o evento é uma forma prática 
de identifi car oportunidades. 
Questionada sobre a possibili-
dade de mudança de estratégia 
com a eleição do Donald Trump, 
Liliana disse que levará tempo 
para o novo governo formar 
equipe e essa ação é prioridade 
para o Brasil e o seu país.

“O que estamos fazendo gera 
benefício para os dois países. 
Gera trabalho aqui e nos Es-
tados Unidos. É uma priori-
dade para os dois”, disse. Ela 
acrescentou que acompanha o 
cenário político no Brasil, mas o 
foco está no trabalho a ser feito. 
“Isso é uma dinâmica das ins-
tituições brasileiras. Estamos 
observando. O trabalho nosso 
aqui é muito concreto, é muito 
dirigido. Vamos tentar focar no 
trabalho que se tem que fazer”, 
disse a embaixadora (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal que manteve Renan Ca-
lheiros no cargo de presidente 
do Senado dá tranquilidade ao 
País e restabelece a harmonia 
entre os Poderes. Para ele, a 
decisão demonstra que aqueles 
que têm expectativa de inves-
timento no Brasil podem ter 
tranquilidade. “O País é uma 
democracia forte e as institui-
ções funcionam bem”, disse. 

“Acho que o mais importante 
é que se tomou uma decisão 
que dá tranquilidade ao País, 
aos investidores, à sociedade. É 
uma decisão baseada naquilo de 
mais importante da Constituição: 
a harmonia entre os Poderes”, 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O Plenário do Senado con-
cluiu ontem (8) a primeira ses-
são de discussão, em segundo 
turno, da proposta que esta-
belece um teto para os gastos 
públicos nos próximos 20 anos. 
A oposição tentou, mas não 
conseguiu impedir a realização 
do trâmite previsto para o dia, 
o que poderia comprometer a 
votação da matéria na próxima 
terça-feira (13), após mais duas 
sessão de discussão.

Uma questão de ordem foi 
apresentada pela senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) logo que o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
abriu a sessão. Sem entrar 
nos motivos, ela alegou que, 
em decorrência de últimos 
fatos políticos, o acordo de 
votação fechado entre líderes 
partidários não poderia mais 
prevalecer. Em seguida, for-
mulou questão de ordem para 
que a matéria deixasse a pau-
ta, com base em dispositivo 
regimental pelo qual discus-
sões de PEC somente podem 
ocorrer em sessão ordinária, 
e não extraordinária, como se 
tratava da sessão do dia.

A própria senadora ressalvou 
que, segundo o regimento, a fl e-
xibilização da regra regimental 

Renan disse que será possível votar no dia 13 e promulgar

no dia 15 a PEC dos gastos públicos.
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Aprovado relatório de 
reestruturação da EBC

A Comissão Mista instituída para 
analisar a MP que reestrutura a Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC), 
aprovou o parecer do senador Lasier 
Martins (PDT-RS). As principais 
modifi cações são a transformação do 
antigo Conselho Curador em Comitê 
Editorial, voltado para a defi nição 
da programação, e a aprovação pelo 
Senado do diretor-presidente da 
instituição. O parecer segue para o 
Plenário da Câmara e depois para o 
Plenário do Senado. 

A previsão de Lasier Martins é de 
que a votação da MP seja concluída 
definitivamente no retorno dos 
trabalhos legislativos. A medida 
provisória perderá efi cácia no dia 9 
de fevereiro. “Temos que votar agora 
na Câmara, com data marcada para 
o dia 13, e no Senado, no começo de 
fevereiro. Considerando que nos três 
primeiros dias será a eleição da Mesa 
e a composição das comissões, nos 
sobraram as datas de 7 ou 8 de feve-
reiro, portanto, no apagar das luzes 
de existência da MP”, explicou.

De acordo com o parecer aprova-
do, o presidente da EBC cumprirá 
mandato de até quatro anos, sem 
recondução. Será nomeado pelo 
presidente da República após 
aprovação em sabatina no Senado, 
mas tanto ele quanto os demais 
diretores-executivos poderão ser 
indicados e exonerados a qual-
quer momento. A composição da 
Diretoria Executiva passará dos 
atuais oito para seis integrantes, 
todos também de livre nomeação 
e exoneração pelo presidente da 
República (Ag.Senado).

Câmara aprovou texto-base 
da reforma do ensino médio
O Plenário da Câmara aprovou o texto principal da MP que reformula o ensino médio. Foram 263 votos 
favoráveis, 106 contrários e 3 abstenções.

estados com recursos para o en-
sino integral. A discussão da MP 
sofreu forte obstrução de PT, 
PCdoB, Psol e outros partidos 
de oposição. Os contrários ao 
texto argumentam que a falta 
de investimento do setor vai 
inviabilizar medidas propostas, 
como o ensino integral.

Já os deputados favoráveis 
destacaram que a queda na qua-
lidade do ensino médio obriga 
uma mudança metodológica. 

O deputado Thiago Peixoto 
(PSD-GO) lembrou que essa 
queda é demonstrada nos re-
sultados do Pisa. A pontuação 
do Brasil no Pisa caiu nas três 
áreas avaliadas: ciências, leitura 
e matemática. No ranking mun-
dial, o País fi cou na 63ª posição 
em ciências, na 59ª em leitura e 
na 66ª em matemática. “Só sete 
países são piores que nós. E isso 
impõe a necessidade de medi-
das rápidas e urgentes. Vamos 

dar ao jovem a oportunidade de 
escolher o seu destino”, disse 
Peixoto.

Para o deputado Ronaldo 
Fonseca (Pros-DF), a medida 
provisória marca o início de 
uma mudança no ensino. “Não 
poderíamos fi car com os braços 
cruzados vendo a educação bra-
sileira ir para o brejo. Estamos 
apenas avançando e precisamos 
avançar muito mais”, disse (Ag.
Câmara).

Senado tem 1ª discussão da PEC 
do Teto de Gastos em 2º turno

dependia de acordo unânime de 
Plenário. Para a senadora, a Casa 
não se encontrava em “tempos 
normais”. Por isso, argumentou, 
não poderia mais prevalecer o 
entendimento fi rmado pelos líde-
res, já que os acontecimentos dos 
últimos dias “haviam impactado 
diretamente a pauta e acordos 
feitos antes”.

Renan rejeitou a questão de 
ordem, alegando que não se 
baseava na melhor interpretação 
do regimento. Também observou 
que, pelo acordo de votação, os 
líderes deliberaram que discus-
são da matéria seria feito sem 

qualquer ressalva quanto à “na-
tureza” das sessões. Salientou 
que foi assim nas discussões de 
primeiro turno, e que questões 
de ordem tratando de dúvidas 
sobre interpretação regimental 
deveriam ter sido levantadas 
logo no inicio daquela etapa. 
Logo, a questão de ordem 
estava superada. Ao fi m, por 
48 contra 12, sem abstenções, 
foi mantida a decisão de Renan. 
Anunciado o resultado, o pre-
sidente deu como encerrada a 
discussão da matéria e chamou 
de imediato o item seguinte da 
pauta (Ag.Senado).

Governo quer 
empresas dos EUA 

como concessionárias

Maia: decisão do STF restabelece 
a harmonia entre os Poderes

“Acho que nós temos condições 
e obrigação de manter o diálogo, 
de sentar à mesa e discutir a si-
tuação do Brasil, o que cada um 
dos Poderes pode fazer para que 
o Brasil supere essa crise econô-
mica e política”, defendeu.

Questionado por jornalistas, 
Maia negou que a decisão do 
STF passa a ideia de que uma 
liminar pode ser descumprida. 
“Do meu ponto de vista, a Mesa 
Diretora do Senado disse que 
aguardaria a decisão do Pleno 
[do STF]. Houve uma sensibi-
lidade do próprio Supremo de 
pautar de forma urgente para 
que esse confl ito não permane-
cesse por mais de uma semana. 
Acho que foi uma decisão cor-
reta”, disse (Ag.Câmara).

declarou o presidente. Segundo 
Maia, o problema está superado 
e o mais importante é manter 
o diálogo entre as instituições. 

Animais deixarão de ser considerados coisas



Todo mundo tem seu 

lado criativo. Mas há 

pessoas que sabem 

usar sua criatividade 

de maneira mais 

produtiva, resultando 

em maior destaque 

no campo pessoal e 

profi ssional

A criatividade é determi-
nada por processos ce-
rebrais complexos que 

envolvem a interação entre 
os dois hemisférios cerebrais 
(não se pensa mais em termos 
de “hemisfério esquerdo” 
lógico, realista e “hemisfério 
direito” criativo, intuitivo). 
Praticamente, todas as áreas 
cerebrais estão envolvidas no 
processo criativo. Mais que as 
áreas cerebrais envolvidas, 
são importantes os diversos 
circuitos cerebrais que ligam 
as diversas áreas e como 
eles interagem para produzir 
tudo o que constitui a nossa 
mente.

Em geral, se imagina que o 
ato criativo surge do “nada”, 
como algo que “cai do céu” 
na mente da pessoa. Sabe-se 
hoje que não é bem assim: o 
ato criativo é o resultado fi nal 
de um processo que se de-
senvolve desde a elaboração 
(consciente e inconsciente) 
até a realização do “estalo” 
criativo.

Uma pessoa altamente cria-
tiva é aquela capaz de trazer 
algo novo ou inusitado, que 
foge aos padrões habituais já 
conhecidos. 

A criatividade depende, em 

parte, da inteligência, das ha-
bilidades e da bagagem cultu-
ral da pessoa. No entanto, para 
aprofundar sua criatividade, 
é preciso mais do que isso. 
A pessoa precisa ter um ob-
jetivo em mente, um desafi o, 
algo que faça alavancar ideias 
diferenciadas. A estimulação 
da criatividade começa já na 
infância, quando se oferece 
a chance de desenvolver ha-
bilidades de modo amplo, di-
versifi cado, dando a liberdade 
de buscar novos interesses e 
experimentar novas ativida-
des (desde que não haja risco 
signifi cativo, claro!). 

Essa “abertura” a diversas 
possibilidades permite que a 
criança tenha um desenvol-
vimento criativo mais amplo 
do que aquela que passou a 
infância restrita a atividades 
comuns, limitadas ou repeti-
tivas. Para o adulto, desen-
volver criatividade depende 
da ruptura de possíveis pa-
drões rígidos de pensamento 
já bem estabelecidos, do de-
senvolvimento do interesse 
por outros modos de pensar 
e experimentar, fugindo 
daquilo que a pessoa já está 
“acostumada”. 

Tal desenvolvimento, mui-
tas vezes, depende de um 
acompanhamento psicote-
rápico, uma vez que, fre-
quentemente, a pessoa não 
consegue, por si mesma, fazer 
essa ruptura, esse movimento 
de liberdade.

(*) - É médico psiquiatra, doutor 
em Medicina pela Universidade de 

Würzburg, e membro fi liado
do Instituto de Psicanálise
da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de São Paulo.

Criatividade:
como ir além

das ideias habituais
Mario Louzã (*)

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

Leiloeiros, 
utilizem 
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para suas 

publicações 
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agência de 
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CITAÇÃO - Prazo 20 dias - Proc. nº 0119647-34.2010.8.26.0100. A Dra. Stefânia Costa Amorim 
Requena, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Israel 
Tavares da Silva RG 33.981.729-x e CPF 258.497.258-14 que COOP DE ECON CRED. MUT. POL. 
MIL. SERV. DA SEC. NEG. DA SEG. PUBLICA DO EST. SP, ajuizou uma ação de Execução, para 
cobrança da nota promissória R$ 6.155,39 (MARÇO/2010), que deverá ser atualizado na data do 
efetivo pagamento. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da 
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os 
fatos.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 

3ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040184-
46.2010.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, 
Comarca de São Paulo, Dr. Fabrício Stendard, na forma da lei, etc... FAZ SABER a MARCELO 
ZAMMAR, CPF. 039.316.638-41 e RICARDO EL ZAMMAR DE ALMEIDA, CPF. 308.884.818-61, que 
DA VILA MASCOTE LAVA RÁPIDO ESTACIONAMENTO LTDA, CNPJ. 09.415.820/0001-19 ajuizou-
lhes uma ação de ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a 
condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 22.603,34 (Junho/2010), que deverá ser atualizado 
até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e demais encargos vencidos e os que se 
vencerem, do imóvel não residencial localizado na Rua Palestina, 620 Vila Mascote, nesta Capital. 
Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL 
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUEM a MORA ou CONTESTEM o 
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª Vara Cível – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS DIAS. PROCESSO 
Nº 1006794-05.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
BRUNO QUEIROZ SENNA, CPF 424.541.888-56, que VSTP Educação Ltda, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$15.421,92 (Nov/2014), acrescidos de juros e correção 
monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não 
pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixad o 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de 
novembro de 2016. 

EPT ENGENHARIA E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ sob n° 60.730.645/0001-01
Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

A Diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., inscrita no CNPJ sob nº
60.730.645/0001-01 e NIRE N° 353.000.58861, Convoca os srs. acionistas para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2016, às
14:30h, na sede social na Avenida São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, Osasco/SP,
a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) reforma dos estatutos sociais, em espe-
cial no tocante à alteração: a) do Capítulo III “Da administração”, que trata dos órgãos
de administração da sociedade e das suas atribuições, mediante a criação de Conselho
de Administração; b) do Capítulo II “Do Capital e das Ações” em razão da necessidade
de aumento do capital social por meio da integralização de dividendos e de juros sobre
o capital próprio; c) e consolidação dos Estatutos Sociais; 2) renúncia dos atuais Dire-
tores e eleição dos membros do Conselho de Administração e, se for o caso, do Conse-
lho Fiscal; 3) reavaliação do ativo imobilizado da companhia e 4) outros assuntos de
interesse geral da Companhia. A sociedade informa que os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na assembleia geral extraordinária encontram-se à disposi-
ção dos acionistas, na sede da companhia. João Carlos Andreotti Schreiner-Diretor
Superintendente.  Osasco, 25 de novembro de 2016.                            (08, 09 e 10/12)

Agropecuária Bomy Ltda EPP, torna público que recebeu da CETESB a RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO n° 57002146 para Produtos derivados do leite; fabricação de, sito à
Rodovia Professor Julio de Paula Moraes, Km 30,5 Tapanhão, Jambeiro/SP.

CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 27/09/2016
Data: 27/09/2016; Horário: 15:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial De Peças Para Au-
tomóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo; Publicações:) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionis-
tas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações: a) Aumento do capital social e conseqüente
alteração do artigo 5º dos Estatutos Sociais: Considerando os investimentos da sociedade previstos para
ano de 2016, com a ampliação da nova fabrica no imóvel locado para instalação de novas máquinas na
Avenida Laurita Ortega Mari nº 144-A, nesta cidade de Taboão da Serra haverá necessidade de injeção de
capital na sociedade. Cada acionista falando por vez manifestou a concordância em investir na socieda-
de, ficando, desta forma, deliberado por unanimidade pelo aumento do capital social por subscrição dos
senhores acionistas na proporção das ações ordinárias e preferenciais da titularidade de cada um. Em
decorrência desta deliberação o capital social foi aumentado de R$ 255.559.393,68 (duzentos e cinquenta
e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito
centavos) para R$ 286.559.393,68 (duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil,
trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) com integralização imediata conforme bole-
tim de subscrição assinado por todos os acionistas da sociedade. Consequentemente o artigo 5º dos Es-
tatutos Sociais passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$
286.559.393,68 (duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa
e três reais e sessenta e oito centavos), dividido em 3.696.404.954 (três bilhões, seiscentos e noventa e
seis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro) ações, sendo, 1.848.202.477
(um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e setenta e sete)
ações ordinárias e 1.848.202.477 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, duzentos e dois mil,
quatrocentos e setenta e sete) ações preferenciais sem valor nominal”. b) Outros assuntos de interesse
da sociedade: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente declarou em
vigência a nova redação dos artigos 5º dos Estatutos Sociais, concedeu o tempo necessário à lavratura
da presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 27 de setembro de 2016. Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio administrador. De-
claramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 27 de setembro de
2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa; Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa;
JUCESP nº 472.428/16-0 em 07/11/16. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

SMART FER FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA - ME. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 16001402 e requereu a Licença de Operação
p/ Fabricação de ferramentas, localizada à Av. Industrial, nº 2231- Campestre - Santo
André - Cep: 09080-510.

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

Ata da AGD da 1ª Emissão de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Com Garantia 
Real e Fidejussória Adicional,Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, realizada em 10/10/16
Aos 10/10/16, às 16 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Tomás Sobreira Jatobá; Secretária: 
Carla de Castro Bernardes. Deliberações: 1. A antecipação da data de pagamento da terceira parcela da comissão esta-
belecida na Assembleia Geral de Debenturistas de 24/04/15, prevista para 10/12/16 na Assembleia Geral de Debenturistas 
de 29/09/16,para que os valores devidos sejam pagos em 14/10/16, fora do âmbito da Cetip. Termos Definidos: Todos os 
termos não definidos nesta ata de assembleia devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura. 
Nada mais. São Paulo,10/10/16. Tomás Sobreira Jatobá - Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária. Jucesp nº 
501.759/16-5 em 25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata da AGD da 2ª Emissão Pública de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, em
 Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicionais Reais e Garantia Adicional 

Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação
Aos 29/09/16, 17 hs, na sede. Convocação e Presenças: Totalidade Mesa: Presidente: Diogo Mayer Haddad; Secretária: 
Carla de Castro Bernardes. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, os Debenturistas deliberaram e 
aprovaram, sem quaisquer ressalvas: (a) a alteração da Data de Pagamento 2ª parcela da Amortização do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, para que referido valor seja pago em 10 de dezembro de 2016, conforme consta na nova redação 
da Cláusula de 4.7.1. da Escritura previstas no item (c), abaixo: (b) a alteração da Data de Pagamento da 3ª parcela dos 
Juros Remuneratórios, com o consequente ajuste do período da capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios 
das Debêntures, para que referido valor seja devido em 10 de dezembro de 2016, conforme consta na nova redação da 
Cláusula 4.5.4.1. da Escritura prevista no item (c), abaixo. (c) Alteração das Cláusulas 4.5.4.1. e 4.7.1 da Escritura, as quais 
passarão a vigorar com a seguintes redações: “4.5.4.1. Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 parcelas conforme as 
datas previstas na tabela abaixo (cada uma “ Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), sendo que o último paga-
mento será feito na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Evento de Inadimplemento, de Resgate Antecipado 
Facultativo ou de Amortização Extraordinária (conforme definidos abaixo): Pagamentos de Juros Remuneratórios: Nº do 
Pagamento – Data do Pagamento – Período Considerado: 1º - 27/12/13 – Da data de emissão (inclusive), até 27/12/13 
(exclusive); 2º - 14/12/14 – de 27/12/2013 (inclusive) a 14/12/14 (exclusive); 3º - 10/12/16 – De 14/12/14 (inclusive) a 10/12/16 
(exclusive); 4º - 14/12/16 - De 10/12/16 (inclusive) a 14/12/16 (exclusive); 5º - 14/06/17 – De 14/12/2016 (inclusive) a 14/06/17 
(exclusive); 6º - 14/12/17 – De 14/06/17 (inclusive) a data de vencimento (exclusive). “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será amortizado a partir do 24º mês, inclusive, a partir da Data de Emissão, conforme tabela abaixo, sendo que o 
último pagamento será feito na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal 
Unitário”): Pagamento de Amortização do Valor Nominal Unitário: nº de Pagamento – Data do Pagamento – Percentual 
de Amortização: 1º - 14/12/14 – 14,2857%; 2º - 10/12/16 – 42,8571%; 3º - 14/12/16 – 14,2857%; 4º - 14/06/17 – 14,2857%; 
5º - 14/12/17 – Saldo Devedor. (d) a prorrogação da data de realização de assembleia para discussão dos descumprimento 
contidos na alínea (d) da ordem do dia AGD de 30/08/16, para que a mesma seja realizada até de 10/12/16, bem como 
retificação do anexo I aprovado na AGD de 30/08/16, referente às pendências documentais da Emissão, devendo, para 
tanto, ser considerado o anexo a presente Assembleia; (e) a prorrogação da data para reenquadramento das garantias da 
Emissão, para que sejam ofertadas novas garantias, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração da Emissora e 
pelos Debenturistas em Assembleia Geral Debenturistas que deverá ser realizada até 10/12/16; (f) a aprovação da cele-
bração de aditamento à Escritura, a fim de fazer constar o que fora aprovado nos itens (a) e (b) acima; e (g) a autorização 
para emissora e o Agente Fiduciário a tomarem todas as providências necessárias para o cumprimento das deliberações 
aprovadas nesta AGD, devendo o aditamento à Escritura, refletindo as deliberações aprovadas nesta AGD, ser devidamente 
celebrado, pela Companhia e pelo Agente Fiduciário, e protocolado, pela Companhia para registro na Junta Comercial e nos 
cartórios de títulos e documentos competentes em 10 dias úteis contados da data de assinatura desta AGD, nos termos 
da Cláusula 2.1.2.1 da Escritura, sob a pena de ocorrência de hipótese de vencimento antecipado nos termos da Cláusula 
4.13.1 (iv) da Escritura por descumprimento de obrigação não pecuniária. A Emissora declara a manifesta ciência de que 
todos os termos e condições previstos na Escritura permanecem inalterados e em vigor, e que as presentes aprovações 
pelos Debenturistas são referentes única a exclusivamente à Ordem do dia, não significando renúncia de qualquer direto, 
novação de qualquer direito, novação de qualquer obrigação, tampouco afeta a possibilidade dos Debenturistas declararem o 
Vencimento Antecipado da Escritura da Emissão casa novos inadimplementos venham a ocorrer, ou direito dos Debenturistas 
de exigirem o cumprimento de toda e qualquer obrigações prevista na Escritura. Temos definidos: Todos os termos que 
não definidos nesta ata de AGD devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura. Nada mais. São 
Paulo, 29/09/16. Diogo Mayer Haddad – Presidente; Carla de Castro Bernardes – Secretária. Jucesp nº 500.774/16-0 em 
25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Instrumento Particular de Quinto Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição 

Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.
Entre: Estre Ambiental S.A. - Como Emissora; Wilson Quintella Filho – como Fiador com anuência de sua cônjuge 
identificada neste Instrumento, Estre Coleta Holding S.A. – como Garantidora Anuente, e Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. como Agente Fiduciário Datado de 19/05/16. Instrumento Particular de Quinto Aditamento 
à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com 
Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. Pelo 
presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital 
fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, CNPJ/MF nº 
03.147.393/0001-59, neste ato representando na forma de seu estatuto Social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, 
CPF/MF nº 006.561.978-11, RG nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador”); Tatiana Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77, 
RG nº 22.372.891-3 SSP/SP (“Cônjuge Anuente”); Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
instituição financeira credenciado pelo Banco Central do Brasil, com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 
205, em RJ/RJ, CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, nomeada para 
representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos debenturistas da referida emissão, nos termos da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto com a Emissora, o Fiador 
e a Cônjuge Anuente, “Partes”); e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, Estre Coleta Holding S.A., sociedade por 
ações de capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar , em SP/SP, 
CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou “Garantidora 
Anuente”) Considerados – Considerando Que, em 04 de julho de 2011 a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente, a P.N.A.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A, Antiga Denominação da Estre Coleta e o Agente Fiduciário celebraram o Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser 
Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A., conforme aditado em 25/07/11, em 17/11/11, em 05/03/15 em 23/03/16 
(“Escritura”); e Considerando que, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 29/04/16 (“AGD”), a qual deliberou 
sobre determinadas modificações à Escritura, dentre outros Assuntos. Isto Posto, têm as Partes entre si, centro e ajustado, 
celebrar o presente “Instrumento Particular de Quinto Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quinto Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas 
e condições. 1. Definições – 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam 
de outra forma definidos neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuídos e tais termos na Escritura. 
Todos os termos no singular definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural 
e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e palavras da 
mesma importância quando empregadas neste Quinto Aditamento, a não ser que de outra forma exigindo pelo contexto, 
referem-se a este instrumento como um todo e não a uma disposição específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, 
adendo a anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que outra forma especificado. Todos os termos definidos 
neste quinto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado 
ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposições em 
contrário previstas neste Instrumento, todos os termos e condições da Escritura aplicam-se total e automaticamente a este 
aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem transcritos 
neste instrumento. 2. Autorização – 2.1. – O Presente Quinto Aditamento é celebrado com base nas deliberações da AGD. 
3. Arquivamento – 3.1. Este Quinto Aditamento será arquivada na JUCESP e registrado no Cartório de Títulos e Documento 
competentes, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da lei das Sociedades por Ações, e no Artigo 129 da lei nº 
6.015/73, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações – 4.1. As Partes resolverem alterar a Cláusula 
4.5.1.4. da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.4. Os Juros Remuneratórios serão pagos a partir de 
09/03/12, inclusive sendo o primeiro pagamento em 09/03/12 e o último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: 
Datas de Pagamentos: 09/03/12; 27/12/12; 09/03/13; 09/09/13; 09/03/14; 31/10/14; 09/03/15; 10/06/16; 09/09/16; 09/03/17. 
4.2. As Partes resolveram alterar a Cláusula de 4.7.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizada nos percentuais de datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme 
datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de amortização parcial extraordinária facultativa, de aquisição 
antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme estabelecidas nas Cláusulas 4.8., 5.1., e 5.2. abaixo, 
respectivamente. Parcela – Data de Pagamento - Percentual Amortizado do Valor nominal Unitário de Emissão – Valor 
amortizado por Debêntures – Unitário (em R$): 1 – 10/06/16 – 50% - 125.000,00; 2 - 09/09/16 – 25% - 62.500,00; 3 – 
09/03/17 – 25% - 62.500,00. 4.3. A partir desta data, a Estre Coleta Holding S.A., devidamente qualificada no preâmbulo 
do presente Aditamento, volta a ser parte integrante da Escritura, na qualidade de interveniente anuente, comparecendo à 
Escritura para anuir com as condições a ela aplicáveis. 4.4. As Partes resolvem alterar o item “i” da Cláusula 9.1. da Escritura, 
que passa a viger com a seguinte redação: “(i) é sociedade por ações devidamente constituída e a Garantidora Anuente 
é sociedade por ações devidamente constituída, ambas com existência válidas e em situação regular segundo as leis do 
Brasil, bem como estão devidamente autorizadas a desempenhar as atividades descritas em sem objetivos sócias;” 4.5. 
As Partes resolvem alterar a Cláusula da 6 da Escritura, para incluir a menção à Garantidora anuente, que passa a viger 
com a seguinte redação: “6. Das obrigações adicionais da emissora, do fiador e da garantidora anuente” 5. Ratificações 
– 5.1. Ficam ratificados, nos termos em que encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e condições 
constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Quinto Aditamento. 6. Consolidação da Escritura – 6.1. 
Os termos e condições da Escritura seguem consolidados até a presente data na forma do Anexo I ao presente Quinto 
Aditamento. 7. Das Disposições Finais – 7.1. As Partes declaram a garantem, para fins dos artigos 360 a 367 da lei da 
10.406/02, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 7.2. Este Quinto Aditamento é 
firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores. E por estarem assim justas e 
contratadas, as Partes firmam o presente Quinto Aditamento, em 05 vias de igual teor e forma, na presença de 02 testemu-
nhas. São Paulo, 19/05/16. Jucesp nº ED000750-0/005 em 29/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ativo      31/12/2015      31/12/2014
Circulante   4.865.930,75   4.873.074,57
Caixa e Equivalentes de Caixa 5,03 2.123,16
Imóveis Destinados a Venda (Nota 04) 4.865.106,10 4.865.106,10
Outras Contas a Receber            819,62         5.845,31
Não Circulante  27.873.869,42 23.900.776,75
Contas a Receber Partes
  Relacionadas (Nota 05) – 270.130,00
Investimentos (Nota 06) 27.839.053,67 23.595.969,53
Imobilizado (Nota 07)        34.815,75       34.677,22
Total do Ativo 32.739.800,17 28.773.851,32

Passivo      31/12/2015     31/12/2014
Circulante       66.197,57       66.647,80
Fornecedores 6.041,65 7.706,57
Obrigações Tributárias       60.155,92       58.941,23
Não Circulante 11.154.855,55   9.439.632,70
Contas a Pagar Partes
  Relacionadas (Nota 05) 1.333.394,24 1.032.494,24
Dividendos a Pagar (Nota 08) 9.821.461,31 7.784.682,81
Provisão para perda de Investimentos(Nota09)                –     622.455,65
 Patrimônio Líquido 21.518.747,05 19.267.570,82
Capital Social (Nota 10) 8.906.488,00 8.906.488,00
Reserva Legal (Nota 10) 1.690.367,92 1.475.970,18
Reserva de Lucros 10.921.891,13   8.885.112,64
 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 32.739.800,17 28.773.851,32

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios

Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

Receitas Operacionais      31/12/2015     31/12/2014
Receita Operacional Bruta 45.847,44 –
(-) Tributos Incidentes sobre Receitas       (1.673,43)                   –
Lucro Bruto        44.174,01                   –
Despesas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (579.284,31) (347.335,78)
Despesas Tributárias    (153.702,38)   (140.060,60)
Total das Despesas Operacionais    (732.986,69)   (487.396,38)
Resultado de Equivalência Patrimonial 5.794.919,09 903.636,80
Investimentos (814.379,30) (1.062.858,95)
Provisão para perda de investimentos – (514.778,89)
Resultado Financeiro Líquido (251,30) (300,50)
Outras Receitas Operacionais                    –         7.219,65
Lucro/Prejuízo Antes dos Impostos   4.291.475,81 (1.154.478,27)
Imposto de Renda  (1.320,40) –
Contribuição Social       (2.200,68)                   –
Lucro Liquido/Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

     31/12/2015      31/12/2014
Lucro Líquido / Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)
Outros Resultados Abrangentes com
  Efeito no Patrimônio Líquido 0,00 0,00
Resultado Abrangente do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)

Capital  Reserva Reserva de
Descrição          Social           Legal           Lucros               Total
Saldos em
  31/12/2013 8.906.488,00 1.475.970,18 10.039.590,91 20.422.049,09
Prejuízo do Exercício – – (1.154.478,27) (1.154.478,27)
Saldos em
  31/12/2014 8.906.488,00 1.475.970,18 8.885.112,64 19.267.570,82
Lucro Líquido
  do Exercício – – 4.287.954,73 4.287.954,73
Constituição da
 Reserva Legal – 214.397,74 (214.397,74) –
Constituição da
  Provisão de dividendos
   a pagar – – (2.036.778,50) (2.036.778,50)
Saldos em
  31/12/2015 8.906.488,00 1.690.367,92 10.921.891,13 21.518.747,05

Atividade Operacional      31/12/2015      31/12/2014
Lucro / Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)
Depreciação 6.026,48 4.680,78
Resultado de Equivalência Patrimonial (5.794.919,09) (903.636,80)
Provisão para Perda com Investimentos – 514.778,89
Perda com Investimentos      814.379,30   1.062.858,95
Lucro Líquido / Prejuízo do
  Exercício Ajustado    (686.558,58)    (475.796,45)
(Aumento) Diminuição das Contas do Ativo
Outras Contas a Receber 5.025,69 2.344,15
Contas a Receber Partes Relacionadas 270.130,00 –
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo
Fornecedores (1.664,92) (9.031,10)
Obrigações Tributárias 1.214,69 (29.644,49)
Contas a Pagar Partes Relacionadas      300.900,00      406.500,00
Fluxo de Caixa Aplicado/Gerado Pelas
  Atividades Operacionais    (110.953,12)    (105.627,89)
Fluxo de Caixa das Atividades com Acionistas
Dividendos Recebidos no Exercício     115.000,00     135.000,00
Fluxo de Caixa Gerado/Aplicado nas
  Atividades com Acionistas         4.046,88       29.372,11
Fluxo de Caixa nas Atividades de Investimentos
Aquisições do Ativo Imobilizado       (6.165,01)     (27.869,40)
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades
  de Investimentos       (6.165,01)     (12.000,00)
(Diminuição)/Aumento de Caixa e
   Equivalentes de Caixa       (2.118,13)         1.502,71
Caixa e Equivalente de Caixa
No inicio do exercício 2.123,16 620,45
No final do exercício               5,03         2.123,16
(Diminuição)/Aumento de Caixa e
  Equivalentes de Caixa (2.118,13) 1.502,71

SCRAK S.A.
CNPJ: 02.951.376/0001-07

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014
Srs. Acionistas, Em atenção às disposições legais e estatuárias, apresentamos à apreciação de V. Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 da
Scrak S.A. preparadas de acordo as melhores práticas contábeis. A Administração da companhia agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, em especial aos colaboradores pelo empenho e edicação e aos
clientes pela credibilidade no trabalho desenvolvido pela Companhia. SP, 23/07/2016. Administradores. Samir Abdenour; Christiana Abdeneour Matias.

Saldos em Saldos em
Imóveis Destinados   31/12/2014        Adições         Baixas    31/12/2015
  a Venda 4.865.106,10          0,00            0,00 4.865.106,10
Total 4.865.106,10          0,00            0,00 4.865.106,10
5. Partes Relacionadas: O saldo a receber e a pagar refere-se aos
registros com Pessoas/Empresas de Partes Relacionadas, composto
da seguinte forma: 5.1. Contas a Receber Partes Relacionadas:

Saldos em Saldos em
      31/12/2014     Adições        Baixas   31/12/2015

Tecno Espaço Empreendimentos
 e Construções Ltda 230.130,00 0,00 (230.130,00) 0,00
Triedro Engenharia e
 Construções Ltda      40.000,00          0,00  (40.000,00)            0,00
Subtotal 270.130,00 0,00 (270.130,00) 0,00
5.2. Contas a Pagar Partes Relacionadas:

Saldos em Saldos em
      31/12/2014     Adições        Baixas   31/12/2015

Samir Abdenour 636.500,00 300.900,00 0,00 937.400,00
Scrak Participações
 e Administração Ltda   395.994,24          0,00            0,00   395.994,24
Subtotal 1.032.494,24 300.900,00            0,00 1.333.394,24
Total Geral 762.364,24 300.900,00 270.130,00 1.333.394,24

Resultado de Equivalência Patrimonial 5.794.919,09 903.636,80
Investimentos (814.379,30) (1.062.858,95)
Provisão para perda de investimentos – (514.778,89)
Resultado Financeiro Líquido (251,30) (300,50)
Outras Receitas Operacionais                   –         7.219,65
Lucro/Prejuízo Antes dos Impostos   4.291.475,81 (1.154.478,27)
Imposto de Renda (1.320,40) –
Contribuição Social       (2.200,68)                   –
Lucro Liquido/Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)
3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1. Apuração do Resultado:
O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em con-
formidade com o regime contábil da competência dos exercícios. 3.2. Caixa
e equivalentes de caixa: Incluem saldos positivos em conta movimento,
aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado. 3.3. Investimentos: Os investimentos
em empresas controladas e coligadas (nas quais a empresa possui influên-
cia significativa) são avaliados pelo método de equivalência patrimonial
mencionados na Nota Explicativa nº 6. 3.4. Imobilizado: Registrado ao
custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação
é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa
nº 7. 4. Imóveis Destinados a Venda: O saldo de Imóveis destinados a
venda em 31/12/2014 e 31/12/2015 é demonstrado da seguinte forma:

6. Investimentos: A composição dos investimentos da empresa controladas/col igadas é demonstrada da seguinte forma:
Saldos em Dividendos Equivalência Saldos em

          31/12/2014                   Recebidos       Investimentos      Patrimonial       31/12/2015
Scrak Participações e Administração Ltda 2.188.306,16  (115.000,00)  (814.379,30) 1.016.728,09 2.275.654,95
Triedro Engenharia e Construções Ltda       21.407.663,37                                –                         –    4.155.735,35   25.563.398,72
Total 23.595.969,53  (115.000,00)  (814.379,30) 5.172.463,44 27.839.053,67

Capital Social em Patrimônio Líquido % Participação Lucro Líquido
Empresa                  31/12/2015       em 31/12/2015   na Controlada Exercício 2015
Scrak Participações e Administração Ltda (1) 3.834.358,00 3.876.094,28 58,71% 1.731.780,10
Triedro Engenharia e Construções Ltda (2) 6.200.000,00 23.464.542,44 99,00% 4.197.615,45

Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras de 31 de Dezembro de 2015 e 2014

1. Contexto Operacional: 1.1. A Scrak S.A., é uma sociedade anônima de
capital fechado, com sede à Rua Manoel de Nobrega, n° 2016, sala 01, São
Paulo-SP, tendo como objetivo o ramo da construção civil, nas seguintes
atividades:-A compra, venda, ou alienação, por qualquer forma de bens imó-
veis próprios;-A administração e locação de bens e negócios próprios;-
A realização de empreendimentos no setor imobiliário;-O desenvolvimento de
incorporar loteamentos; e -Participação em outras sociedades, civis ou
comerciais, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Bra-
sil que compreendem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos,
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), vigentes em 31/12/2015. A empresa adotou todas as normas,
revisão de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto para valorização
de custos ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo.
Ativo      31/12/2015      31/12/2014
Circulante   4.865.930,75   4.873.074,57
Caixa e Equivalentes de Caixa 5,03 2.123,16
Imóveis Destinados a Venda (Nota 04) 4.865.106,10 4.865.106,10
Outras Contas a Receber            819,62         5.845,31
Não Circulante  27.873.869,42  23.900.776,75
Contas a Receber Partes Relacionadas (Nota 05) – 270.130,00
Investimentos (Nota 06) 27.839.053,67 23.595.969,53
Imobilizado (Nota 07) 34.815,75 34.677,22
Total do Ativo 32.739.800,17 28.773.851,32
Passivo      31/12/2015      31/12/2014
Circulante        66.197,57        66.647,80
Fornecedores 6.041,65 7.706,57
Obrigações Tributárias        60.155,92        58.941,23
Não Circulante  11.154.855,55   9.439.632,70
Contas a Pagar Partes
 Relacionadas (Nota 05) 1.333.394,24 1.032.494,24
Dividendos a Pagar (Nota 08) 9.821.461,31 7.784.682,81
Provisão para perda de Investimentos(Nota09)              –      622.455,65
Patrimônio Líquido  21.518.747,05 19.267.570,82
Capital Social (Nota 10) 8.906.488,00 8.906.488,00
Reserva Legal (Nota 10) 1.690.367,92 1.475.970,18
Reserva de Lucros  10.921.891,13   8.885.112,64
Total do Passivo + Patrimônio Líquido  32.739.800,17  28.773.851,32

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas Operacionais      31/12/2015      31/12/2014
Receita Operacional Bruta 45.847,44 –
(-) Tributos Incidentes sobre Receitas        (1.673,43)                    –
Lucro Bruto        44.174,01                    –
Despesas Operacionais    (732.986,69)    (487.396,38)
Despesas Gerais e Administrativas (579.284,31) (347.335,78)
Despesas Tributárias    (153.702,38)    (140.060,60)

(1) Capital social representado por 3.834.358 quotas no valor unitário
de R$ 1,00. (2) Capital social representado por 6.200.000 quotas no
valor unitário de R$ 1,00. 7. Imobilizado: O imobilizado da empresa
está demonstrado da seguinte forma:

Saldos em Saldos em
Taxa%   31/12/2014    Adições Baixas   31/12/2015

Veículos 20% 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00
Moveis e Utensilios 10% 21.121,40 6.165,01 0,00 27.286,41
Maquinas e
 Equipamentos 10%       9.078,00         0,00     0,00      9.078,00
Subtotal   279.199,40   6.165,01     0,00   285.364,41
Depreciação Acumulada (244.522,18) (6.026,48)     0,00 (250.548,66)
Total Geral     34.677,22      138,53     0,00     34.815,75
8. Dividendos a Pagar: No exercício de 2013, foi assegurado aos
acionistas um dividendo correspondente a 50% sobre o saldo da Reserva
de Lucros do correspondente exercício, ajustado na forma dos artigos
201 e 202 da Lei das Sociedades por Ações, o qual foi transferido para
a conta de dividendos a pagar no passivo não circulante e o saldo
remanescente será pago conforme disponibilidade de caixa da Empresa.
No exercício de 2015 foi provisionado dividendos correspondentes
a 50% do lucro líquido do exercício diminuído da importância destinada
à consti tuição da reserva legal,  demostrado da seguinte forma:

Saldo em Provisão de     Dividendos Saldos em
    31/12/2014   Dividendos  Antecipados     31/12/2015

Samir Abdenour 4.912.880,63 – – 4.912.880,63
Mazda Patricipações S.A. – 1.018.389,25 – 1.018.389,25
Adriana Ribas F. G.
 Trussardi 651.736,29 339.463,08 – 991.199,37
Christiana Abdenour
 Matias 1.637.623,85 339.463,09 – 1.977.086,94
Ronaldo Ribas
 F. Gasparian     582.442,04    339.463,08                 –    921.905,12
Total Geral   7.784.682,81 2.036.778,50                 – 9.821.461,31
9. Provisão para perda de investimentos:  A provisão para a desvaloriza-
ção de investimentos refere-se a 50% de participação na Tecno Espaço
Empreendimentos e Construções Ltda, demonstrado da seguinte forma:
Empresa Saldos em Equivalência Saldos em

  31/12/2014   Patrimonial    31/12/2015
Tecno Espaço Empreendimentos
  e Construções Ltda (1)   622.455,65    622.455,65             0,00
(1) Capital social representado por 230.494 quotas de R$ 1,00. A baixa deve-
se pelo encerramento das atividades da Tecno Espaço Empreendimentos e
Construções Ltda conforme distrato social registrado na JUCESP em 21/08/
2015. 10. Patrimônio Líquido: 10.1. Capital Social: O capital social da Em-
presa é de R$8.906.488,00 integralmente realizado e dividido em 8.906.488
ações ordinárias nominativas, no valor unitário de R$ 1,00. 10.2. Reserva
Legal: Constituído por um montante equivalente a 5% do lucro líquido apura-
do em cada exercício social, até atingir os limites fixados pela legislação.

Diretoria
Samir Abdenour - Diretor - CPF: 111.365.108-34 David Coppola - Contador - CRC: 1SP 167.760/O-7

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 9 horas do dia 16/12/2016, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano,
1986, 11º andar, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 06/12/2016. p. Sergio Casali Prandini - Presidente do Conselho de Administração. (07.08.09/12/2016)
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Especial
Fotos: Divulgação

José Carlos Marques (*)/Jornal da USP

Se ainda pudesse estar vivo e quisesse escrever sobre o 
campeão brasileiro de 2016, o genial Nelson Rodrigues 
poderia iniciar alguma de suas crônicas desta forma, 

aludindo à imagem do turista que, deslocado de seu tem-
po e espaço, demora a perceber aspectos dos fatos que o 
cercam (aquilo que os anglófonos sintetizam tão bem no 

verbo to realize). Ao contrá-
rio dos turistas que povoam 
os textos rodriguianos – os 
quais buscam apontar, de 
forma sempre irônica, os 
paradoxos da alma brasileira 
–, o nosso turista imaginário 
teria cometido um equívoco 
monumental se imaginasse 
que as lágrimas presentes 
nos milhares de rostos dos 
torcedores fossem de tris-
teza.

Não, o Palmeiras não caiu 
para a segunda divisão, como 
aquele choro coletivo pode-
ria ingenuamente denunciar; 
pelo contrário, o Alviverde 
imponente sagrou-se cam-

peão brasileiro de futebol, 22 anos após a última conquista 
no torneio. O velho Parque Antarctica, rebatizado há dois 
anos como Allianz Parque (bem poderia ser chamado 
também de “Allianz Porc”), assistia assim, pela segunda 
vez, aos festejos de um novo título na nova arena, após a 
conquista da Copa do Brasil no fi nal de 2015.

Mas por que milhares de palmeirenses desmoronaram em 
prantos muito antes que a partida diante da Chapecoense se 
aproximasse do fi nal, a despeito da vitória que se mantinha 
tranquila por 1 x 0? O crítico de teatro Anatol Rosenfeld, 
nascido na Alemanha, mas igualmente conhecedor das coi-
sas do Brasil como Nelson Rodrigues, aponta-nos algumas 
possibilidades de compreensão para esse fenômeno.

Ele vislumbrou no futebol 
brasileiro uma manifestação 
moderna de caráter inteira-
mente profano, mas ao mesmo 
tempo uma prática profana 
que se tornou objeto de culto, 
fator de transcendência e de 
redenção. Numa atividade 
esportiva em que tanta coisa 
depende da sorte ou do acaso, 
entende-se melhor por que os 
times procuram apoio nas es-
feras sobrenaturais irradiadas 
pela imensa carga de paixão 
das torcidas de futebol. É 
como se essas forças manifestamente míticas trouxessem um 
estímulo benéfi co à equipe e, ao mesmo tempo, ocasionassem 
um desfavor demoníaco ao adversário.

Em vez da festa ordinária que as demais torcidas costu-
mam fazer em seus estádios, os palmeirenses deram novo 

Lágrima verde
Um turista que passasse pelo Estádio do Palmeiras no 
fi m da tarde do último domingo de novembro (27) e 
visse tantas lágrimas nas arquibancadas havia de anotar 
em seu caderninho: “O antigo Palestra Itália caiu mais 
uma vez para a segunda divisão”

significado ao fenômeno 
que o historiador holandês 
Johan Huizinga descreveu 
em sua obra como a prática 
do potlatch: “Uma grande festa solene, durante a qual um 
de dois grupos, com grande pompa e cerimônia, faz ofertas 
em grande escala ao outro grupo, com a fi nalidade expressa 
de demonstrar sua superioridade”.

Ao lado do multicolorido 
das plateias de futebol, 
das charangas e evoluções 
coreográfi cas, dos coros e 
gritos de guerra, a plateia 
palmeirense no velho Parque 
Antarctica quis demonstrar 
sua superioridade perante os 
demais grupos e adicionou 
a lágrima a seus festejos, 
elemento indissociável das 
grandes derrotas do futebol 
brasileiro e, a partir de agora, 
também um elixir que passa 
a acompanhar as vitórias por 
décadas aguardadas.

O Palmeiras conquistou 
o título brasileiro de 2016 
com méritos e justiça – se é 
que isto serve para alguma 
coisa no futebol. Foi a equipe 
mais consistente num cam-
peonato de pontos corridos, 

sistema de disputa que serve justamente para premiar a 
consistência. Mostrou solidez e unidade na gestão dos 
elementos internos e externos, e permaneceu na liderança 
da tabela ao longo de meses.

Soube resistir, como poucos, a um dos principais proble-
mas que afl igem atualmente o futebol brasileiro (para além 
da corrupção e da má administração): o êxodo dos grandes 

jogadores e das grandes pro-
messas, que se transferem 
para o mercado externo no 
meio da temporada. Pois o 
Palestra conseguiu segurar o 
seu nome mais sonante, Ga-
briel Jesus, negociado há me-
ses com o futebol europeu, 
mas que só agora, depois do 
triunfo, é que se irá juntar ao 
milionário Manchester City 
da Inglaterra.

Depois que se sagrou cam-
peão brasileiro pela última 
vez, em 1994, o Palmeiras 

venceu a Copa do Brasil em três oportunidades (1998, 
2012 e 2015), o Campeonato Paulista duas vezes (1996 e 
2008) e a Libertadores da América uma vez (1999), apenas 
para citar as competições mais importantes. O Alviverde 
não viveu nenhum grande jejum de títulos como os que 
afetaram outros clubes num passado recente. Sua altivez, 

entretanto, moldou uma 
massa adepta e uma massa 
associativa que não se con-
tentam com pouco.

Após 1994, os palmeirenses 
assistiram a dez conquistas 
de seus rivais paulistas no 
campeonato nacional: cinco 
títulos do Corinthians, três 
do São Paulo e outros dois do 
Santos. Fica mais fácil com-
preender, assim, a simbologia 
para a alma palestrina de um 
novo título no Brasileirão: tra-
ta-se de retomar a distinção 
e a imponência que o clube 
sempre possuiu desde o seu 
nascimento, em 1914.

Ao contrário dos 
turistas que povoam 
os textos rodriguianos 
– os quais buscam 
apontar, de forma 
sempre irônica, os 
paradoxos da alma 
brasileira –, o nosso 
turista imaginário 
teria cometido um 
equívoco monumental 
se imaginasse que as 
lágrimas presentes nos 
milhares de rostos dos 
torcedores fossem de 
tristeza.

[Anatol Rosenfeld] 
vislumbrou no 

futebol brasileiro uma 
manifestação moderna 
de caráter inteiramente 

profano, mas ao 
mesmo tempo uma 

prática profana que se 
tornou objeto de culto, 
fator de transcendência 

e de redenção.

Os rebaixamentos do time 
para a segunda divisão em 
2002 e 2012 – e o quase 
rebaixamento em 2014 – tal-
vez não tenham provocado 
tanto choro como no último 
domingo. “Semiadormecido” 
por duas décadas, o Pal-
meiras agora recoloca seu 
nome no andar de cima do 
futebol brasileiro. Logrou 
essa façanha emocionando a 
“torcida que canta e vibra”, 
como diz o hino do clube, e 

emocionando até os que nem palmeirenses são, como o meu 
caso. Talvez seja esta a verdadeira grandeza dos grandes 
clubes: transpor os limites de seus muros e voar em busca 
do etéreo, como uma lágrima verde é capaz de fazer.

(*) - É integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e 
Modalidades Lúdicas do Departamento de História da FFLCH-USP e docente do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp/Bauru.

Em vez da festa 
ordinária que as demais 
torcidas costumam 
fazer em seus estádios, 
os palmeirenses deram 
novo signifi cado 
ao fenômeno que o 
historiador holandês 
Johan Huizinga 
descreveu em sua obra 
como a prática do 
potlatch: “Uma grande 
festa solene, durante 
a qual um de dois 
grupos, com grande 
pompa e cerimônia, 
faz ofertas em grande 
escala ao outro grupo, 
com a fi nalidade 
expressa de demonstrar 
sua superioridade”.
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News@TI
Fones para todos os gostos e bolsos  

@A C3 Tech possui excelentes opções de fones. Tanto para quem 
apenas quer ouvir música com qualidade quanto para quem 

ama jogar, a linha de fones conta com design moderno e diferentes 
recursos. Falando em fones intra-auriculares, a C3 Tech destaca 
os modelos EP-03, EP-101 e EP-102, que vêm com três tamanhos 
diferentes de conectores auriculares e são leves e compactos. Os 
fones atingem uma frequência de 20Hz a 20Khz com sensibilidade 
de 110dB e estão disponíveis em diversas cores. Além disso, realizam 
chamadas por meio do microfone integrado ao cabo. Já os modelos 
de headset MI 2358 e PH-10 atingem frequência de 20Hz a 16Khz, 
sensibilidade de 105dB, realizam chamadas e são compatíveis com 
todos os smartphones, notebooks e desktops do mercado. O PH-10 
possui ainda o arco dobrável com regulagem de altura para possibilitar 
maior conforto em conjunto com os auriculares almofadados. Para 
quem deseja investir em um fone com recurso Bluetooth, a sugestão 
é o modelo H-W955B. O fone permite alcance em até 10 metros de 
distância do dispositivo pareado, bateria de longa duração, além de 
realizar chamadas por microfone embutido e ser compatível com 
smartphones e tablets (www.c3tech.com.br).

Instituto TIM busca universitários 
empreendedores

@Com o objetivo de apoiar novas ideias e iniciativas de jovens 
universitários, o Instituto TIM está com inscrições abertas para 

a 3ª edição do Academic Working Capital (AWC). Estudantes em fase 
fi nal de graduação que possuem seu Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) voltado para uma solução tecnológica ou de inovação têm até o 
dia 19 de dezembro para se inscrever no programa, que os apoiará no 
desenvolvimento de um protótipo e plano de negócios ao longo de 2017. 
Em suas duas primeiras edições, o AWC apoiou o desenvolvimento de 
cerca de 40 projetos inovadores, como a MVSia, uma seletora de mudas 
de eucalipto que substitui o processo manual; o Nanotropic, um aditivo 
nanoplástico muito semelhante aos utilizados nas embalagens tradicionais 
de alimentos, mas com propriedades bactericidas e fungicidas; o Staat, 
um equipamento eletrônico com sensor para identifi cação precisa da 
cor de um dente; e também o My Migraine, um aplicativo para ajudar no 
diagnóstico das causas da enxaqueca (www.institutotim.org.br).

O Revendedor de 
Valor Agregado 

(RVA): Previsões de 
Tendências para 2017

Em 2017, a Indústria 

da Tecnologia 

da Informação e 

Comunicação (ICT) terá 

que estar preparada 

para o “XaaS.”

Mas, o que é X? X, como 
nós já sabemos, é sof-
tware, infraestrutura, 

voz, comunicação unifi cada. 
Porém qual será a próxima 
grande oferta de solução como 
serviço? Antes de estabelecer 
isso é preciso analisar como as 
soluções como serviço afetam 
as soluções como um todo.  Na 
minha opinião, há seis tipos de 
fatores determinantes para as 
soluções como serviço. 

1. Como as soluções como 

serviço determinam a 

forma como as soluções 

de tecnologia são 

compradas. 

Tradicionalmente, o mo-
delo de vendas B2B tem 
sido utilizado para comprar 
e vender soluções. Porém, 
atualmente a indústria está 
migrando para um mercado 
online – não somente para 
um produto, mas para uma 
solução que é necessária 
para resolver uma questão de 
negócios.  Além disso, antiga-
mente um RVA se comunicava 
com o CIO de uma empresa 
sobre a compra de soluções 
de tecnologia. Agora, são 
os tomadores de decisão de 
negócios que devem estar 
em primeiro lugar na lista de 
chamadas do RVA.

2. Soluções como serviço 

determinam como as 

soluções de tecnologia 

são entregues e 

instaladas. 

As soluções de tecnologia 
podem incluir produtos físicos 
(saídos de um armazém), pro-
dutos digitais (de um Centro 
de Dados ou de um Operador), 
ou o que é mais provável: uma 
combinação dos dois. No en-
tanto, a nova pergunta que o 
RVA deve fazer è: Como esses 
produtos são entregues? 

3. A solução como serviço 

determina como a solução 

é paga.

Uma segunda nova pergunta 
para o RAV fazer é “como você 
quer pagar?” . Nesse caso, o 
CFO poderá entrar na conversa 
e determinar qual orçamento 
será mais apropriado: CapEx 
ou OpEx. Novamente, uma 
combinação dos dois deve ser 
a resposta mais provável.

4. A solução como serviço 

determina como as 

soluções de tecnologia 

são consumidas. 

Hoje em dia, a Solução Como 
Serviço possui um ciclo de vida 
contínuo e, portanto, deve ser 
gerenciada com base nisso.  
Atualizações de tecnologia e 
de software e consertos de har-
dware são um fato constante. 
Por esse motivo, o modelo de 
contrato e de consumo deve 
ser renovável todo ano.  

5. A solução como serviço 

determina como as 

soluções de tecnologia 

são prolongadas e 

ajustadas.

Ao utilizar as soluções como 
serviço, os ajustes são fáceis. A 
adição ou exclusão de licenças 
ou dispositivos, mudanças/adi-
ções/alterações, etc., são reali-
zadas pelo RVA ou Provedor de 
Serviços Gerenciados (PSG) 
no mercado automatizado, a 
qualquer momento. 

6. A solução como serviço 

determina como as 

soluções de tecnologia 

são gerenciadas e 

mantidas. 

Nas ofertas de soluções como 
serviço, o serviço é automá-
tico e proativo, minimizando 
o tempo de paralisação e 
maximizando a utilização dos 
dispositivos. 

Atualmente, o canal está 
passando por uma era de 
profundas transições e nos 
próximos anos, a indústria 
terá que abordar aquilo que 
eu chamo de Qualquer Coisa 
como Serviço (AaaS). Todas 
as soluções de tecnologia se-
rão afetadas de alguma forma 
pelas soluções como serviço, 
por isso é fundamental que nós 
entendamos e acomodemos 
qualquer tipo de solução de 
tecnologia para se adequar a 
uma oferta de como serviço. 

No entanto, as transforma-
ções causadas pelos produtos 
como serviço não vão parar 
por aqui. Até 2019 ou 2020, 
ocorrerá uma mudança pro-
funda causada pela migração 
do AaaS para o Tudo como 
serviço (EaaS). Neste perío-
do, as soluções de tecnologia 
incluirão mais componentes 
digitais e menos componentes 
físicos. Consequentemente, no 
próximo ano o canal deverá 
se preparar para o  XaaS, que 
se transformará no AaaS e 
eventualmente, no EaaS. Você 
estará pronto para isso?

(*) É diretor de Tecnologia da 
ScanSource, Inc.

Greg Dixon (*)

O brasileiro não comemora 
o feriado de Ação de Graças 
americano, mas isso não os 
impediu de aproveitar a onda 
de ofertas da Black Friday, 
que já foi incorporada ao e-
commerce no país. Em um 
único dia, alcançou o recorde 
de R$ 1,9 bilhões em ven-
das, representando uma alta 
de 17% em relação ao ano 
passado. Mas, diante de um 
turbilhão de ofertas, como os 
milhares de comerciantes se 
distinguiram?

Atualmente, bastam alguns 
toques na tela do celular para encontrar promoções, comprar 
passagens de avião, alugar um carro e até reservar casas na 
praia para um fi nal de semana. Em poucos minutos, fazemos o 
pagamento de tudo isso online e por dispositivos móveis. Se-
gundo dados do Google, as melhores formas de pagamento são o 
fator decisório na hora da compra para 21% dos consumidores. 
Do total, 63% optam pelo site mais confi ável. Em um momento 
como esse, o mercado se vê frente ao desafi o de atender novas 
necessidades de experiência oferecida aos mais de 40 milhões 
de consumidores online.

Estamos vivendo o que diferentes instituições, como a For-
rester Research, defi niram como a “Era do Consumidor”, que se 
resume em uma transformação no relacionamento das marcas 
com seus clientes. Cada vez mais, o novo consumidor prioriza 
a experiência de compra sobre o preço e até sobre os produtos 
em si. O conceito de Experiência do Usuário (UX) envolve o 
sentimento e a percepção dos consumidores em cada etapa 
de interação com produtos e serviços, desde oferecer uma 
informação importante e atendimentos personalizados, até 
a otimização de tempo de compra com pagamentos seguros, 
rápidos e práticos.

Durante eventos como a Black Friday, quando o volume de 
transações e as expectativas sobre a jornada de compra são 
altíssimas, as possibilidades de fi delizar ou perder clientes estão 
separadas por uma linha tênue, reforçando a importância de 
oferecer uma boa experiência. Na linguagem de negócios, essa 
tendência signifi ca atrair e reter novos clientes, transformando 
os recorrentes em defensores e propagadores da sua marca.

E os investimentos na experiência estão transformando as 

empresas de diferentes seg-
mentos, como companhias 
aéreas, aplicativos de mobi-
lidade urbana e sites de hos-
pedagem. Um levantamento 
da Forrester mostra que, a 
cada dólar investido em UX, 
o retorno é de US$ 2 a US$ 
100. Além disso, a organização 
norte-americana demonstrou 
que os consumidores satisfei-
tos em suas jornadas fi cam 
14,4% mais dispostos a pagar 
novamente por um produto ou 
serviço da compra, além de 
aumentar em 16,6% a chance 

de recomendarem a marca.
Quando falamos em descomplicar a experiência de compras, 

um dos pilares mais críticos é a forma como lidamos com paga-
mentos, especialmente online e mobile. Estamos diante de uma 
mudança permanente na integração de diferentes tecnologias 
que nos permitem deixar a carteira em casa. Em poucos cliques 
– ou até mesmo sem nenhum – podemos aproveitar a Black 
Friday para viajar pelo mundo e realizar a compra de qualquer 
produto ou serviço pelo smartphone.

Atualmente, criar um app apoiado em soluções de pagamentos, 
por exemplo, oferece às companhias não somente a oportuni-
dade de criar novas experiências de compras, mas também de 
entender o comportamento dos usuários, por meio da coleta 
de dados. Com apoio da inteligência analítica, grandes bases 
de dados omnichannel podem ser analisadas para identifi car 
necessidades e direcionar ações personalizadas de marketing, 
maximizando as taxas de conversão.

 
Estamos diante de uma nova realidade para empresas e 

consumidores, em que a satisfação do cliente caminha em di-
reção à experiência de compras. Nas empresas, isso signifi ca 
direcionar investimentos em tecnologias capazes de oferecer 
um processo descomplicado e rápido a eles. O modo como as 
empresas lidam com essa nova realidade será um diferencia-
dor de competitividade e, certamente, de sobrevivência para o 
mercado nos próximos anos.

(Fonte: Jean Christian Mies, vice-presidente sênior
da Adyen para a América Latina).

Experiência do usuário impulsiona 
nova era para o e-commerce

Ricardo Croffi  (*)
 

Mas, vamos considerar um olhar diferente sobre essa ques-
tão. A convergência de diversas tecnologias móveis, apps e 
mídias sociais, a capacidade de lidar com grandes volumes 

de dados (Big Data) e a computação em nuvem, tem permitido à 
nossa sociedade uma capacidade de compartilhamento de ideias 
numa escala global nunca antes vista. Diante desse cenário, nosso 
desafi o é encontrar formas das pessoas se identifi carem com a 
nossa mensagem. Afi nal, quanto mais informação disponível, 
maior a necessidade de se diferenciar os conteúdos a fi m de atrair 
a atenção do público para determinada informação e ressoá-la 
com suas próprias ideias no mundo digital.

 
Ao mesmo tempo em que as redes sociais têm criado “condomí-

nios virtuais”, elas também estão conectando milhões de pessoas 
que antes não se conheciam, promovendo a troca e o debate sobre 
temas de interesse global. Há de se reconhecer que temos muito 
mais pessoas escrevendo e publicando suas ideias hoje em dia, 
atingindo milhares de posts nas redes sociais todos os dias.

 
E se mudarmos o enfoque das relações pessoais para as relações 

corporativas, veremos a mesma realidade. É por isso que empresas 
têm investido a fundo para planejar e agir sendo produtivas, efi -
cientes e bem posicionadas diante de toda essa transformação.

 
Embora seja muitas vezes imperceptível, nesse mundo digital, 

grande parte de nossos comportamentos e atitudes pessoais são 
armazenadas. Publicamos fotos, compartilhamos opiniões sobre 
diversos assuntos e convidamos amigos para eventos: tudo isso 
é de alguma forma monitorado.  Já parou para pensar que essa 
transformação também acontece no mundo corporativo? Se, no 
trabalho, elaboramos relatórios, promovemos reuniões e trocamos 
documentos, tudo isso também pode ser gerenciado. 

 
O enorme volume de dados das organizações, considerado 

hoje um de seus principais ativos, passa agora a contar com 
tecnologias capazes de registrar, processar e promover valiosos 
insights combinando todas essas informações, aumentando ex-
ponencialmente nossa capacidade de análise. 

 
Cabe então às organizações superar o desafi o de infl uenciar 

o mercado, seus clientes e seus próprios funcionários diante 
desse atual ambiente em rede, caracterizado pela interação e 
colaboração a todo momento.

 
Se, no passado, esse tipo de infl uência era conquistada por meio 

de campanhas massivas de marketing, hoje o consumidor exige 

Social Business e a Transformação 
Digital das relações humanas

Muito se fala sobre as redes sociais estarem criando “condomínios virtuais”, que permitem a interação 
de públicos restritos, e círculos fechados de informação na internet. Também ouvimos que as pessoas 
estão regredindo na forma de escrever devido ao mundo digital e, até mesmo que, a virtualização está 
nos distanciando do contato humano e da interação presencial

muito mais. É necessário construir uma relação de confi ança com 
base em experiências. Isso porque a utilização de redes sociais já 
faz parte do nosso cotidiano, quebrando os tradicionais limites entre 
vida pessoal, profi ssional, horário produtivo e momentos criativos. 

 
Temos hoje um novo perfi l de profi ssional que interage com 

o mercado de maneira mais ampla. Mercado esse que valoriza 
cada vez mais a experiência que se tem com as marcas do que 
o produto em si. Isto leva as empresas a perceberem que, cada 
vez mais, o que têm de mais valioso é o conjunto de experiências 
que são capazes de proporcionar para seu cliente. É por isso 
que quando um cliente compra um produto ou serviço de uma 
empresa, ele também compra a sua cultura.

 
É exatamente nesse contexto que se encaixa o conceito de Social 

Business, uma vez que nossa capacidade de compartilhar é hoje 
exponencialmente maior e infl uencia o modo como trabalhamos 
e vivemos. A chave para o sucesso é explorar todo o conteúdo 
online e essa imensa quantidade de informações por meio das 
tecnologias móveis, como celulares, smartphones, tablets, entre 
outros, incorporando tudo disso à capacidade de monitoramento 
e análise das redes sociais e do Social Business.

 
Vale lembrar que aplicar o Social Business na gestão das 

empresas vai muito além de ter um perfi l nas redes sociais. É 
necessário que as organizações atuem com as capacidades sociais 
e colaborativas no seu core business transformando seus funcio-
nários na linha de frente com os clientes. Eles são os principais 
porta-vozes da marca e os primeiros usuários das inúmeras apps 
que serão consumidas e promovidas no mercado.

 
Eis outro desafi o importante das companhias: buscar talentos 

abertos para o conhecimento coletivo, os chamados “Millennials”, 
aqueles profi ssionais que têm a habilidade de compartilhar co-
nhecimento e impactar seus grupos de infl uência. Têm um perfi l 
dinâmico e independente, sendo capazes de trafegar de empresa 
em empresa com um novo conjunto de comportamentos.

 
Em resumo, os avanços nas tecnologias de mobilidade, Cloud 

Computing, Big Data e redes sociais, estão permitindo maior cone-
xão e interação entre as pessoas bem como trazendo mais agilidade 
e produtividade para as empresas graças a uma força de trabalho 
melhor distribuída. Para empresas e gestores, o maior ganho se dá 
no fl uxo do conhecimento que é hoje amplamente compartilhado, 
criando um grande arcabouço digital, o que permite identifi car 
pessoas com experiências semelhantes e desafi os similares gerando 
uma nova percepção, um conhecimento distinto. Essa expertise 
compartilhada é a verdadeira força do Social Business.

 
(*) É especialista em Marketing na empresa Imagem.
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Época de 
desenvolvi-
mento dos 
mamíferos

Ritmo
baiano

vinculado
à capoeira

Memória
volátil 

do com-
putador 

Proposta de
Emenda à
Constitui-
ção (sigla)

Apara 
a lã das
ovelhas 

"Só sei que
(?) sei",
frase de
Sócrates

2.001, em
romanos

Sujeitar um
bem imó-
vel como
garantia 

Queijo
brasileiro
de massa

crua
O mais

caudaloso
dos rios

franceses

Reação 
de quem
ganha

presente
Criada

particular
de uma
dama

Antigo
altar do

culto
judaico

El. comp.
de "onis-
ciente":

tudo

Anitta, 
por seu
signo

(Astrol.)

Deus, em
inglês
Castigo
jurídico

Exame do 
MEC (sigla)
Remédio
caseiro

Louco, 
em inglês
Bobo; idio-
ta (pop.)

Ande
sobre

Caipira
(bras.)

Andreia 
(?), atriz
Válvula

eletrônica

Orador
romano
(Hist.)

VigorosoAve do cerrado

Atriz e cantora que divulgou o
Brasil nos EUA, foi lembrada em

2015 pelos 60 anos de fale-
cimento

Ácido;
azedo

(?)-santo:
cemitério

3,1416
(Mat.)

Indústria
(abrev.)

Enfatizar a impor-
tância (do assunto) 

A pessoa que "sofre"
de nostalgia

CICS
PALEOCENA

RAMENEM
MACREB

PECHORTA
NADAGOD
MMIPISE

HIPOTECAR
RODANOO
AOBAMAD

ONIAPI
DARIANA

SALIENTAR
SAUDOSA

3/god — mad. 6/ariana — cícero — rodano. 9/hipotecar — paleocena. 11/samba de roda.

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

Esta sexta, o décimo primeiro dia da lunação favorece os trabalhos, os negócios, é bom para a saúde, mas não para os 
assuntos sentimentais. A Lua em aspecto negativo com Plutão tende a provocar emoções tensas. O Sol em harmonia com 
a Lua traz clareza, mas como a Lua forma um aspecto difícil com Júpiter, pode haver alguns exageros. O excesso de con-
fi ança pode provocar atos imprudentes. A Lua em harmonia com Saturno traz foco e nos lembra que temos que assumir 
nossos atos e compromissos. A noite deve ser bastante estimulante. A Lua forma aspectos com Urano e Marte que estimulam 
a ousadia e a originalidade. O Sol em harmonia com Júpiter traz confi ança e aumenta a fé.
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Precisa manter o bom entendimento 
nas relações afetivas, pois pode ter 
desencontros e falta de entendi-
mento. Aproveite para perseguir 
seus sonhos com calma, mas com 
tenacidade e perseverança usando 
sua versatilidade e curiosidade 
criativa neste fi nal de ano. 09/309 
– Vermelho.

A Lua em aspecto negativo com 
Plutão tende a provocar emoções 
tensas. Tudo que espera irá se con-
cretizar nos próximos dias depois 
que o Sol entrar em Capricórnio. 
Procure encontrar respostas para as 
suas preocupações íntimas e parta 
para a conciliação e o entendimento. 
37/337 – Verde.

O Sol em harmonia com a Lua traz 
clareza, mas como a Lua forma um 
aspecto difícil com Júpiter, pode ha-
ver alguns exageros. O envolvimento 
tende a ser profundo e os momentos 
de intimidade de muita harmonia. 
Aquela paixão que procura, pode 
acontecer, saia da rotina e divirta-se.  
82/182 – Amarelo.

Lua em harmonia com Saturno traz 
foco e nos lembra que temos que as-
sumir nossos atos e compromissos. A 
noite deve ser bastante estimulante. 
Use a natureza imaginativa e emotiva 
que possui e comunique-se com seu 
ambiente pela manhã para acertar. 
66/366 – Azul.

O fi nal da manhã pode ser pesado 
e será melhor evitar esforço de-
masiado. É um bom momento para 
conciliar um relacionamento recente 
ou antigo e voltar a ser feliz inti-
mamente. Alguma difi culdade será 
passageira, logo conseguirá superar 
tudo e os problemas fi carão para trás. 
78/478 – Amarelo.

A recuperação emocional acontece 
com a proteção amistosa do lar e 
de sua família. Uma vez que isso 
tenha sido feito, suas decisões lhe 
parecerão bem lógicas e coeren-
tes. De manhã até o meio dia há 
facilidade na palavra e na partilha 
do conhecimento em todas as suas 
formas. 67/667 – Verde. 

A Lua forma aspectos com Urano 
e Marte que estimulam a ousadia e 
a originalidade. O Sol em harmonia 
com Júpiter traz confi ança e au-
menta a fé. É necessário planejar 
suas atividades neste fi nal de ano 
para que tudo corra bem. 53/353 – 
Vermelho.

Afeto, ternura e conservadorismo 
ajudam a darmos continuidade a 
projetos já iniciados. Difi culdade em 
satisfazer o gosto, seja nas compras, 
seja nas relações afetivas, havendo 
desencontros e até desentendimen-
tos. Certa carência afetiva na parte 
da noite aumenta. 98/298 – Azul.

Os sentimentos negativos que esti-
veram presentes começam a serem 
afastados com o Sol indo para o seu 
signo antes do natal. Logo de manhã 
será bem compreendido através de 
suas palavras, mas a tarde evite a 
tensão e os acontecimentos inespe-
rados. 54/454 – Marrom. 

Aguarde o momento mais signifi ca-
tivo deste fi nal de ano, a chegada 
do verão e do Sol em Capricórnio 
que acontece a semana que vem. 
A sorte pode parecer não estar ao 
seu lado nestes últimos dias do ano, 
com o Sol ocupando a casa doze. 
72/372 – Verde. 

Na parte da manhã deverá melhorar 
muito sua capacidade de se relacio-
nar com o ambiente. Depois pode 
haver desentendimentos e desen-
contros. Não se desvie do caminho, 
mantenha os planos que já estão 
em andamento. Abra-se mais para 
amigos serem conquistados neste 
fi nal de ano. 64/464 – Verde.

O excesso de confi ança pode provo-
car atos imprudentes. A Lua forma 
aspectos com Urano e Marte que es-
timulam a ousadia e a originalidade. 
Mesmo assim tenha cuidado com a 
falta de reconhecimento pessoal que 
pode tirar a motivação para o traba-
lho que executa. 45/545 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Leocádia, São 
Basiano, Santa Gorgônia, Santa Valéria, São Juliano, e Dia do Anjo 
Ariel, cuja virtude é a discrição. Dia Nacional do Fonoaudiólogo, 

Dia do Alcoólatra Recuperado, e Dia da Criança Defeituosa. 
Hoje aniversaria o ator Milton Gonçalves que faz 83 anos, o ator John 
Malkovich, que nasceu em 1953 e o jogador de futebol Djalminha que 
nasceu em 1966 e o cantor Edson Cordeiro que faz 49 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é sociável, amigável, otimista 
e cheio de vitalidade. Como é sensível e receptivo pode ter oscilações 
de humor o que faz com que perca sua energia. Possui temperamento 
forte e sutil, ideias brilhantes e sublimes, resolvendo situações difíceis 
com muita discrição. Adora o novo, o excitante e inexplorado, sendo 
sempre sincero e jovial. Precisa de mais tato para conseguir tudo com 
mais facilidade. Precisa de liberdade de agir para colocar para fora tudo 
de bom que possui em sua natureza.

Simpatias que funcionam
Para ele te pedir em namoro: Em uma sexta-
feira, assim que acordar, abra o frasco do perfume 
que mais costuma usar. Coloque as duas mãos 
em forma de concha em cima dele, pense por um 
tempo em seu amado e diga três vezes: “Força 
da Lua, força dos ventos, força do tempo! Flor 
transformada em perfume, faça com que (nome 
do gato) se sinta profundamente atraído por mim, 
assim como o beija-flor se sente atraído pela flor 
e que ele me peça em namoro com muito amor”. 
Use esse perfume sempre que for se encontrar 
com ele.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, prejuí-
zos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Rock
Com produção de Caio Flavio 

e Paulo Fedato, o grupo Oran-
goRock formado por Humberto 
Neres, Daniel Sartori, Wellington 
Ferro e Ângelo Siciliano apre-
senta releituras das músicas de 
sucesso do cantor e compositor 
Erasmo Carlos.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadei-
ro Luis Antônio, 931, Bela Vista,tel. 3105-3129.
Segunda (12) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Em “Fim de Partida”, os 
personagens Hamm, 
Clov, Nagg e Nell 
estão presos em um 
abrigo, supostamente, 
à beira-mar e a 
plateia compartilha do 
desconforto ao qual 
os personagens estão 
submetidos

Propriamente encar-
cerados e enlatados, 
eles travam diálogos 

poéticos, impactantes e, por 
vezes, abismais sobre a con-
dição humana, a solidão e o 
sem sentido da existência. 
Hamm é um artista fracassado. 
Encontra-se cego e paralítico. 
Clov é seu serviçal e possui 
uma doença que não o per-
mite sentar. Nagg e Nell são 
os pais de Hamm e também 

Cena do drama “Fim de Partida”.

Fobia
Leão Coragem é um homem 

refém do próprio medo. Há tempos 
vive preso numa rotina confortável 
entre casa, trabalho e cuidar da 
sua mãe doente, até que a mesma 
morre. Sem sonhos e perspectivas 
decide romper sua estrutura e lar-
gar tudo com destino a uma nova 
história num novo país. Ansioso 
descobre um novo medo, o do fu-
turo próximo e na calada da noite 
que antecede sua partida vê todos 
os seus medos o assombrarem 
colocando-o em xeque: recuar e 
sucumbir a essa fobia aterrorizante 
ou enfrenta-la?

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-
4449. Terça e quarta às 21h. Ingresso: R$ 
40. Até 14/12.

Dança
O espetá culo “DeRose ArtCom-

pany” é  uma mensagem de beleza 
por meio de esculturas vivas em 
movimento, utilizando mú sica, 
poesia corporal, luzes e projeç õ es. 
Nã o se trata de danç a, mas de 
uma experiê ncia que extrapola 
quaisquer classifi caç õ es.Direç ã o e 
coreografi a: Adriana Bruer.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. Hoje 
(9) às 21h. Ingresso: R$ 120.

“A Guerra Não Tem Rosto De Mulher”

A história das guerras costuma ser contada a partir do 
ponto de vista masculino. No espetáculo “A Guerra Não Tem 
Rosto De Mulher”, as cena os relatos reais das mulheres, 
das soldadas soviéticas que lutaram na Segunda Guerra 
Mundial.

Serviço: Teatro Escola Macunaíma, R. Adolfo Gordo, 238 (Campos Elíseos, tel.  
3217-3400. De Hoje (9) a domingo (11) às 19h e às 21h. Ingresso: R$ 20.

Homenagem
Sob a regência de Paulo Rydlewski, a Orquestra Filarmônica de 

Paraisópolis apresenta, já na primeira parte do concerto, obras 
de J.S. Bach, Villa-Lobos e Claudio Santoro e, a seguir, uma série 
de canções de Milton Nascimento, especialmente escolhidas e 
orquestradas para o evento de nome “Suíte Ouro de Minas”. 
Dentre elas, estão:  “Tristesse”, “Cais”, “Caxangá”, “ Nada Será 
Como Antes”, “Coração Civil” e “Travessia”.

Serviço: Auditório do MASP, Av. Paulista, 1578, Bela Vista.Sábado (10) às 20h30. Entrada 
franca.

Fenômeno da internet, com mais de 400 milhões de 
visualizações em seus vídeos, Vilela, criador do Mundo 
Canibal, está de volta aos palcos trazendo seu mais novo 
show de stand-up comedy, “Despedida de Solteiro”. Mais 
ácido e hilário do que nunca, esta apresentação traz uma 
uma visão moderna e bem-humorada do casamento, 
namoro e da “solteirice”. E vai além, ao tratar do avanço 
tecnológico, do vício nas redes sociais, do relacionamento 
descartável e da nostalgia de coisas da infância.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. 
Sextas (Hoje e 16) às 23h59 e sexta (23), às 21h30 e quinta (29) às 21h30. In-
gresso: R$ 40.

Condição humana

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

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

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça 
Roosevelt, 210, Consolação, tel. 3775-
8600.Sábados e segundas às 21h30 
e domingos às 19h. Ingresso: R$ 30. 
Até 19/12.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
ANTE A SAUDADE

Transforma a saudade dos que partiram para o Além, em ação 
fraterna no auxílio aos mais necessitados.
O Bem que faças na Terra é prece que se eleva às esferas 
maiores, estreitando os laços que te ligam à espiritualidade.
A paz de quem partiu é sentir a paz de quem fi cou.
Trabalha, serve e ama.
A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a 
hora dolorosa, e permaneças em feliz comunhão com as almas 
queridas.
Scheilla - Médium: Clayton B. Levy, do livro “NOVAS MENSA-
GENS DE SCHEILLA PARA VOCÊ” – Edição CEAK

Mulheres e guerra
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Crítica social
Oração para um pé de chi-

nelo, de Plínio Marcos, propõe 
refl exões pertinentes e atuais a 
partir do texto escrito em 1969, 
e censurado por uma década. 
O autor não realiza apenas uma 
crítica social ferrenha, mas vai 
mais fundo, revelando a tra-
gédia da realidade daqueles à 
margem, abrindo espaço para 
uma refl exão sobre a condição 
humana. Com Guilherme Bar-
roso Rodrigues, Natália Kronig 
e Yorran Furtado.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323 Pinheiros. Quartas e quintas 
às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 
Até 15/12.



A música é o 

instrumento que tem a 

força de unir o belo, o 

sonho e a fantasia

Dezembro é o mês do 
ano em que se come-
mora o Natal, data do 

nascimento do menino Jesus. 
Esse dia especial, repleto de 
símbolos como o presépio, a 
árvore, os enfeites, culmina 
com a fi gura tão conhecida e 
querida como a do Papai Noel, 
o bom velhinho de barbas 
brancas. 

A alegria da petizada se faz 
presente e o dia 25, ansiosa-
mente aguardado, carrega a 
esperança dos pequeninos e 
a imaginação sobre a hora da 
chegada do velhinho vestido de 
vermelho, touca e o indispen-
sável saco nas costas, onde se 
encontram os sonhados brin-
quedos. Festividades, como 
essa data tão emblemática, 
respondem às necessidades 
humanas de receber colo e 
aconchego.

As músicas natalinas re-
montam os tempos antigos e, 
com elas, seus sons singelos e 
alegres são tocados e cantados 
durante o tempo que antecede 
o Natal. Jingle Bells é uma das 
melodias que se tornou popular 
nos eventos comemorativos de 
fi nal de ano, trazendo consigo o 
sentimento de amor e união. É 
uma peça curta de fácil memo-
rização, com estribilho vivo e 
repetitivo como um ritornello. 
A intenção deste vai e volta é 
facilitar o reconhecimento da 
música, letra e, principalmen-
te, o soar dos sinos anunciando 
a chegada do Deus menino.

O Natal, como uma época 
simbólica e marcante, quan-
do a sonoridade perpassa os 
corações, contém melodias 
que refl etem o encanto da 
celebração e o refrão, apoia-
do pela harmonia, contagia e 
transcende as gerações. Esse 
vínculo familiar reúne as pes-
soas ao redor da árvore, junto 
da qual os presentes dormem 
em suas coloridas embalagens, 
à espera de serem despidos de 
seus invólucros. 

A ceia típica de cada cultu-
ra, de cada classe socioeco-
nômica, registra a propagação 
de um momento singular e, 
ao mesmo tempo universal. 
Todos esses signos natalinos 
indicam a retomada de expe-
riências primitivas que, ainda 
que não sejam devidamente 
nomeadas, levam à ilusão 

de completude e realização. 
Entre realidade e fantasia, 
embalados pelas músicas 
natalinas, os sujeitos são 
tocados pelas histórias que 
lhes habitam e que fazem sua 
des-afi nação.

A diversidade nas formas 
do viver, decorrentes de de-
sigualdades sociais, culturais, 
econômicas, perfi ladas com a 
inequidade de se colocar no 
lugar do outro, provoca mar-
cas emocionais, alterando a 
percepção das comemorações 
natalinas como algo alegre 
ou nem tanto. Com isso, a 
construção da saúde física e 
psíquica de um povo, revelará 
sua condição de intersubje-
tividade no ato de doar, de 
se doar e dotar esses acon-
tecimentos de esforços pela 
reciprocidade. Para concluir 
este ano de grandes desafi os, 
desejamos, em comunhão 
com os nossos leitores, que a 
Luz, a Paz, o Acolhimento e a 
Prosperidade envolvam toda a 
Humanidade.

Em sociedades que produ-
zem grande distanciamento 
entre classes de cidadãos, pri-
vilegiando um modus operandi 
em contraponto à diversidade 
de outras manifestações so-
ciais, legítimas, o incitamento 
à violência é uma variável im-
plicitamente construída para 
a manutenção da conjuntura 
vigente em que instituições 
políticas produzem instabili-
dade econômica. 

Utilizando de falácias, os 
políticos invertem valores, 
transformando a res-publicae 
em espaço deliberado para 
interesses furtivos. Famílias 
com desemprego, morbidade 
pelo país, disponibilizam in-
fantes ávidos por desfrutar do 
deslumbramento exposto nas 
vitrines e ter ao menos um dia, 
em sua curta vivência, o sonho 
realizado.

Para concluir este ano de 
grandes desafios, deseja-
mos, em comunhão com os 
nossos leitores, que a Luz, 
a Paz, o Acolhimento e a 
Prosperidade envolvam toda 
a Humanidade.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 

livro “Poemas de Amor e Vida” 
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 

com pós em neuropsicologia 
(rosemary9mantovani@gmail.com).

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)
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Com a chegada das férias 
escolares e a possibili-
dade de muitas crianças 

e adolescentes viajarem nesta 
época do ano, o Colégio No-
tarial do Brasil – Seção São 
Paulo (CNB/SP), entidade que 
congrega os cartórios de notas 
paulistas, orienta os pais a 
verifi carem com antecedência 
se existe a necessidade de 
autorização de viagem para 
seus fi lhos, seja para viagens 
para dentro ou fora do Brasil, 
a fi m de evitarem problemas na 
hora de embarcar ou de pegar 
a estrada. 

É bom lembrar que, em to-
das as situações, os viajantes 
devem portar documento de 
identifi cação. As crianças e os 
adolescentes que não tiverem 
carteira de identidade deverão 
viajar com a certidão de nasci-
mento original ou autenticada. 
Principalmente pais solteiros, 
divorciados ou aqueles que 
forem embarcar sem seu par ao 
exterior precisam de atenção 
redobrada. “Nossa legislação 
obriga a autorização do pai que 
não esteja acompanhando a 
criança, mesmo que ela esteja 
na companhia do outro”, afi rma 
Andrey Guimarães Duarte, 
presidente do CNB/SP.

De acordo com a Resolução 
nº 131 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a autoriza-
ção para a viagem de menores 
ao exterior deve ser feita por 
instrumento público ou do-
cumento particular com fi rma 
reconhecida em cartório. O 
texto deve prever um prazo de 
validade e dispensa a inclusão 
de fotografi a da criança. Se isso 
não for feito, a autorização fi ca 
automaticamente válida por 
dois anos. O formulário mo-
delo pode ser encontrado no 
site da Polícia Federal: (http://
www.pf.gov.br/servicos-pf/

Autorização de viagens para 
crianças e adolescentes

As crianças e os adolescentes que não tiverem carteira de identidade deverão viajar com a certidão de 
nascimento original ou autenticada

passaporte/3_edicao_manu-
al_menores.pdf/view).

O CNB/SP alerta que o reco-
nhecimento de fi rma feito por 
autenticidade, com a presença 
no cartório da pessoa que au-
toriza a viagem, é, sem dúvida, 
mais recomendável para essas 
situações, uma vez que mi-
nimiza consideravelmente a 
possibilidade de ocorrer viagem 
de crianças e adolescentes 
em desconformidade com a 
vontade dos pais, ajudando 
inclusive no combate ao tráfi co 
internacional de crianças. A 
associação ressalta ainda que 
os pais devem tomar cuidado 
mesmo com as crianças que já 
possuem o novo passaporte, no 
qual a página de identifi cação 
inclui um campo para autori-
zação prévia dos responsáveis 
para viagem de menores desa-
companhados.

“O documento emitido pela 
Polícia Federal não prevê algu-
mas situações que o instrumen-
to público pode contemplar e 
que são de extrema importância 
para os pais. Por exemplo, não 
é possível informar com quem a 

criança poderá viajar, qual será 
o destino ou ainda o período 
do passeio. Na autorização de 
viagem individual, é possível 
indicar também um prazo de 
validade, o que não acontece 
com a autorização feita no 
passaporte”, diz Andrey. 

Seguro viagem - Outra dica 
para quem vai viajar ao exterior 
é o seguro viagem oferecido 
por várias empresas de cartões 
de crédito. Para ter acesso ao 
serviço é necessário comprar a 
passagem na função crédito e 
entrar em contato com a ope-
radora antes da viagem para 
emissão do comprovante do 
seguro. É importante confi rmar 
previamente todos detalhes dos 
benefícios que também podem 
ser estendidos ao cônjuge ou 
companheiro, desde que a união 
estável tenha sido lavrada em 
cartório de notas.

“O contrato de união estável 
é importante, porque além de 
comprovar o vínculo entre as 
pessoas, possibilita ao casal 
benefícios como a inclusão em 
planos de saúde e seguros de 
vida, além de facilitar a com-

provação da união em caso de 
separação ou morte de um dos 
indivíduos, pensão e divisão de 
bens, entre outros direitos. O 
documento registra também a 
data de início da união”, explica 
Andrey.

Representante legal - Para 
quem vai fi car muitos dias fora 
do Brasil, o CNB/SP aconselha 
deixar uma procuração pública 
com alguém de confi ança. “Nun-
ca se sabe o que pode aconte-
cer e o problema pode tomar 
proporções indesejadas caso a 
pessoa não deixe um represen-
tante no País”, afi rma Andrey. 
A procuração é o instrumento 
pelo qual uma pessoa nomeia 
outra de sua confi ança como seu 
representante (procurador), 
para agir em seu nome em de-
terminada situação em que não 
possa estar presente.

Para fazer o documento, basta 
o interessado procurar um car-
tório de notas portando o docu-
mento de identidade original e 
indicar os dados de quem deseja 
nomear como procurador, bem 
como os poderes que lhe serão 
conferidos (CNB/SP). 
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CANCELAMENTO DO PRÓ-LABORE
Empresário aposentado não deseja mais fazer a retirada de pró-labore, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA SE APOSENTOU E VAI CONTINUAR TRABA-
LHANDO, TEMOS QUE CONTINUAR DESCONTANDO O INSS?

Caso a trabalhadora resolva continuar trabalhando após confir-
mação do benefício pelo INSS, o contrato de trabalho não sofre 
nenhuma modificação, a trabalhadora continua recebendo salário, 
o empregador recolhendo FGTS, declarando e-SOCIAL, e pagando 
o DAE mensal normalmente, com a parte que suporta e do que 
foi descontado da trabalhadora a título de INSS. FUNDAMENTO: 
Decreto 3.048/1999, que é o RPS, art. 9°, § 1°.

PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO EM DINHEIRO
Empresa e obrigada a dar almoço a seus funcionários em dinheiro, caso 
venha a suspender o valor, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REINTEGRAÇÃO POR GRAVIDEZ
Funcionária que foi demitida grávida. Após a comprovação da gravidez, 
ela procurou a empresa e será reintegrada. Quais são os procedimentos 
no processo de reintegração? Saiba mais acessando acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE DE APOSENTADORIA CALCULADA 
NA RESCISÃO TEM INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA?

Se o pagamento da indenização estiver dentro do preceitos do art.39/
RIR/99, inciso XX, os valor será isento de imposto de renda na fonte,  
se tal valor não estiver contido neste artigo será tributado pela tabela 
progressiva normalmente.

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 16
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Bramis Parts – Equipamentos Magnéticos Ltda – ME torna público que requereu à
CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, para fabricação de núcleos
magnéticos, à Rua Estados Unidos, 539, Centro, Diadema.

A varicocele – que são como 
varizes nos testículos – está 
entre as principais causas de 
infertilidade masculina, e que 
merecem atenção quando há 
o desejo de ser pai. A doença 
é responsável por 40% dos 
casos e os sintomas podem 
não ser percebidos por anos. 
É importante que se tenha um 
diagnóstico precoce, desde a 
adolescência, pois, se o pro-
blema se agravar, como nos 
quadros em que leva a uma 
atrofi a testicular, há chances 
de não ser revertido.

“Trata-se de uma dilata-
ção das veias que impede o 
sangue de circular para fora 
dos testículos, causando um 
refl uxo e levando-o de volta 
ao órgão. Com isso, a tempe-
ratura aumenta e o número 
de espermatozoides diminui”, 
explica o Dr. Mauro Bibancos, 
andrologista e especialista 
em medicina reprodutiva do 
Grupo Huntington. 

A ocorrência dessa condição 
é mais comum em homens de 
20 a 50 anos. Os sintomas, no 
entanto, são imperceptíveis, 
e um andrologista deve ser 
procurado para auxiliar no 

Neymar e CR7 
cobram para 
assinar cromos

Neymar e Cristiano Ronaldo 
faturaram milhares de dólares 
para autografar fi gurinhas que 
foram vendidas pela Panini, 
informou o site “Football Leaks” 
em publicação do jornal “El 
Mundo” na última quarta-feira 
(7). Enquanto o brasileiro fatu-
rou US$ 50 mil (R$ 169,5 mil) 
para autografar 600 fi gurinhas 
com sua imagem em 2013, o 
que dá US$ 83 (R$ 281) por 
peça, CR7 ganhou US$ 175 mil 
(R$ 593,2 mil) em 2015 para 
autografar mil cromos. 

Entre outros detalhes revela-
dos pelo “Football Leaks”, está 
uma cláusula do contrato do 
astro português de que nenhum 
empregado seu poderá falar 
sobre a vida pessoal do jogador 
por até 70 anos sob pena de 
receber uma multa de 300 mil 
euros (cerca de R$ 1 bilhão). Já 
o italiano Mario Balotelli tinha 
uma cláusula no contrato que 
exigia “bom comportamento” e 
pagava 1 milhão de libras (R$ 
4,3 milhões) por isso. 

Outro ponto revelado pelo 
“El Mundo” é que o argentino 
Ezequiel Lavezzi cobrou do 
Hebei Fortune mais de US$ 56,7 
milhões (R$ 192,2 milhões) por 
23 meses de trabalho, ou seja, 
recebeu US$ 57 (R$ 193) por 
minuto de contrato (ANSA).

Varicocele, maior inimigo 
da fertilidade masculina

Nornal Varicocele
diagnóstico. “Isso ocorre por-
que a dilatação das veias pode 
não ser bem interpretada por 
um leigo e as dores na região são 
raras entre os pacientes.”

Como cuidar? - O primeiro 
passo, segundo o Dr. Bibancos, 
é fazer consultas periódicas 
com médicos especialistas, 
que são a única possibilidade 
de acompanhamento e diag-
nóstico. Alguns exames físicos 
simples são solicitados e, em 
caso de necessidade, uma 
ultrassonografi a e um espermo-
grama servem como alternati-
vas para diagnosticar a doença. 
“O espermograma irá avaliar a 
quantidade e motilidade dos 

espermatozoides presentes e 
poderá identifi car a infertili-
dade momentânea.”

A medicina reprodutiva 
oferece esses exames para 
diagnóstico e, em casos de 
infertilidade, alguns procedi-
mentos podem ser realizados 
para alcançar o sonho da 
paternidade. Uma alternativa 
é o tratamento da varicocele 
com cirurgia, muitas vezes 
sufi ciente para resolver de vez 
o problema. A quantidade de 
espermatozoides pode come-
çar a apresentar melhoras em 
90 dias após a intervenção.

Fonte e mais informações: 
(www.huntington.com.br).

AUTO POSTO BIXIGA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação para, Comércio de Combustíveis para Veículos Automotores (Postos
Revendedores), sito à Rua Manoel Dutra, nº 288. Bela Vista. São Paulo/SP.
MARTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS METÁ-
LICAS EIRELI. torna público que requereu junto à CETESB a Licença Prévia e de Ins-
talação para, Fabricação de Abraçadeiras e Suportes Metálicos, sito à Rua Solimões,
nº 207. Campanário. Diadema/SP.

BETAPLÁS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA ME. torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia para, Fabricação de Plásticos, sito à Rua Safira, nº 211. Jardim Jóia.
Cep: 07431-295. Arujá/SP.
CYBAMAR AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 16009714, válida até 07/12/2.021, para Posto de Combustível,
sito à Rua 24 de Fevereiro, nº 779. Casa Branca. Santo André/SP.

O uso de animais para pro-
dução de leite e laticínios era 
comum no Mediterrâneo e no 
Oriente Médio entre 9 mil e 
7 mil anos atrás, no período 
Neolítico, e seu início pratica-
mente coincide com a intro-
dução das primeiras espécies 
de animais domesticados na 
região, aponta artigo publica-
do no periódico PNAS. 

Os autores compararam 
vestígios de gordura encon-
trados em fragmentos de 
cerâmica com informações 
sobre a idade de abate de 
animais domésticos, inferidas 
pelos ossos, para concluir 
que, com exceção do norte da 
Grécia, onde ossos de suínos 
aparecem com frequência 
muito grande, e onde o perfi l 
de abate dos ruminantes indi-

ca preferência pela produção 
de carne, o uso de leite e 
laticínios era comum.

“Nossas descobertas mos-
tram que a exploração e 
o processamento do leite 
variava de acordo com a 
região, embora a maioria das 
comunidades tenha começa-
do a explorá-lo tão logo os 
animais domésticos foram 
introduzidos”, escrevem os 
autores, de diversas ins-
tituições europeias. “Esta 
descoberta é especialmente 
notável dado que a mudança 
na subsistência humana em 
direção à produção de leite 
transformou a cultura, a bio-
logia e a economia da Europa 
pré-histórica de maneiras que 
ainda se fazem notar hoje” 
(Jornal da Unicamp).

Leite no Mediterrâneo Nasa para o espaço
O presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, 

deve redirecionar os esforços da Nasa, enfatizando a ex-
ploração do espaço profundo e reduzindo o prestígio dos 
setores da agência voltados para o monitoramento do clima 
terrestre, dizem fontes da mídia especializada. 

As missões voltadas para ciências climáticas e geociên-
cias deverão ser transferidas para outro órgão federal, a 
Administração Nacional de Oceano e Atmosfera (NOAA). 
Durante o governo Obama, a divisão de Ciências da Terra 
da Nasa viu seu orçamento crescer, e lançou uma série de 
satélites para o acompanhamento de fenômenos como a 
elevação do nível dos mares.
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O pretendente: RAFAEL TARIF FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 16/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Bernardo Ferreira e de Iasimin Ali Tarif Ferreira. 
A pretendente: FERNANDA EMMERICK NEVES, estado civil solteira, profi ssão servidora 
púclica, nascida em Niteroi - RJ, no dia 28/12/1985, residente e domiciliada em Nova Fri-
burgo - RJ, fi lha de Alvaro de Carvalho Neves e de Nônica Ennes Emmerick. Obs.: Cópia 
do edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 1º Distrito de Nova Friburgo - RJ.

O pretendente: TIAGO TAVARES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em Alfenas - MG, no dia 28/08/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcos Antônio Fernandes e de Marcia Tavares da Silva Fernandes. 
A pretendente: GIOVANNA DI NATALE, estado civil solteira, profi ssão radialista, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 21/02/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dener Di Natale e de Leila Marina Urbas Di Natale.

O pretendente: HENRIQUE TAKEMOTO, estado civil solteiro, profi ssão músico, nascido 
em Adamantina - SP, no dia 29/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Namoru Takemoto e de Masako Horibe Takemoto. A pretendente: ANA 
CAROLINE MAROLO DE OLIVEIRA , estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/06/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fioravante Marolo de Oliveira e de Ana Celia 
Santos Marolo de Oliveira.

O pretendente: ALEX CLAUDIO MAIA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
nesta Capital, taquera - SP, no dia 18/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Aldo Maia Filho e de Cleuza Moreira Maia. A pretendente: GI-
SELLE NUNES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida nesta Capital, 
Saúde, - SP, no dia 17/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Djair Marcos Pereira e de Sueli Regina Nunes Pereira.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA PRÉCARO, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Précaro e de Ivana Pereira Précaro. A 
pretendente: CARLA RODRIGUES GALLO, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Joinville - SC (Registrada na Casa Verde, São Paulo - SP), no dia 06/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Silva 
Gallo e de Vera Rodrigues Gallo

O pretendente: VINÍCIUS GUIMARÃES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de logística, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 25/10/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Santos Santana 
e de Ana Maria Assunção Santana . A pretendente: CAMILA DE SOUSA DIAS , estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 21/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto Cristo Dias 
e de Antonia Rosanira de Sousa Dias.

O pretendente: TALES LUIS SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista , nascido 
em Itatiba - SP, no dia 05/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdemir Rodrigues Siqueira e de Irani Theodoro Siqueira. A pretendente: 
EDINÓLIA SILVA DE JESUS , estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Dário 
Meira - BA, no dia 31/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Everaldo Francisco de Jesus e de Anália Pereira da Silva.

O pretendente: RODRIGO BALDI, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido Neste subdistrito - SP, no dia 03/09/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Mauri Passos Baldi e de Ana Regina Baldi. A pretendente: 
FERNANDA SOUZA CRUZ , estado civil solteira, profi ssão analista de comunicação, 
nascida em São Paulo - SP (Registrada em Pirituba, São Paulo - SP), no dia 08/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Batista da Cruz 
e de Ana de Lourdes Souza Cruz.

O pretendente: BOB ANDRÉ KIRKEY, estado civil solteiro, profi ssão técnico em refrige-
ração, nascido em Sudbury, Ontário - Canadá, no dia 21/05/1986, residente e domiciliado 
em Ontário - Canadá, fi lho de Paul Francis Kirkey e de Carole Raymonde Coutu. A preten-
dente: PALOMA AQUINO GOMES , estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Carapicuíba -SP, no dia 05/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João da Cruz Gomes e de Francilda Joelina de Aquino Gomes.

O pretendente: ANDERSON TRINDADE GENTIL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido neste subdistrito - SP, no dia 04/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Constantino Gentil e de Rosana Trindade 
Gentil. A pretendente: MENANDRA MARIA DOS SANTOS , estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de produção, nascida em Camamu (Ibirapitanga) - BA, no dia 25/04/1986, 
residente e domiciliada em Jandira - SP, fi lha de Domingos Daniel dos Santos e de Maria 
Arcanja dos Santos. Obs.: Cópia do edital para ser afi xada no Cartório de residência da 
contraente.

O pretendente: VITOR DORIGON DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
manutenção, nascido em Caieiras - SP (Registrado em Perus - SP) , no dia 31/05/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Martins de Sousa 
e de Ana Maria Dorigon. A pretendente: JULIA RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em Rio Claro (Ajapi) - SP, no dia 11/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Ferreira de 
Almeida e de Rosana Helena Rodrigues de Almeida.

O pretendente: DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial, nascido em Carnaúba , Mombaça (1º Ofício) - CE, no dia 07/12/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José de Oliveira e de 
Maria Lina Alves de Oliveira. A pretendente: CAMILA DA SILVA ROSA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Santana - SP no dia 31/03/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio Rosa 
e de Maria Jose Soares da Silva Rosa

O pretendente: PAULO ANTONIO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de atendimento, nascido nesta Capital, Santana - SP no dia 28/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio da Silva 
e de Solemaria Soares da Silva. A pretendente: FABIANA MOTA FRESCHI, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 05/03/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlon Sergio de Oliveira 
Freschi e de Gezilma da Mota Santana Freschi

O pretendente: JOSÉ ERNILDO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão recep-
cionista, nascido em Frei Miguelinho - PE no dia 17/12/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lima dos Santos e de Josefa Maria 
de Moura. A pretendente: SANDRA VIEIRA DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida neste subdistrito - SP, no dia 04/03/1967, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Bueno da Luz e 
de Lucy Vieira da Luz

O pretendente: WELTON DE MEDEIROS AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em Caieiras - SP, no dia 07/07/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton da Silva Azevedo e de Francisca de 
Medeiros Azevedo. A pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Caieiras - SP, no dia 28/02/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adimilson Basílio Lopes e de Simone de 
Oliveira Coelho Lopes.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

        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: ANDRÉ FREIRE GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido em Arujá - SP, no dia 02/05/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anchieta 
Gonçalves e de Marinaide Freire Gonçalves. O pretendente: DANILO FREITAS 
DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Oliveira de Araujo e de 
Cleusa Aparecida Freitas Araujo.

O pretendente: JOÃO MARTIM JANEGITS, nacionalidade brasileiro, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado, nascido em Borá - SP, no dia 04/08/1959, residente 
e domiciliado em Georgia - Estados Unidos, fi lho de Belmiro Janegits e de Aparecida 
Mendes Janegits. A pretendente: RAITY MARIA CORDEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Goiânia - GO, no dia 06/12/1974, 
residente e domiciliada em Goiânia - GO, fi lha de Divino Ricardo Cordeiro e de Joana 
Maria Cordeiro.

O pretendente: ANSELMO TEIXEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário municipal, nascido em Laguna - SC, no dia 07/11/1954, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Roldão dos Santos e de Maria 
Teixeira dos Santos. A pretendente: VALDICE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão ecarregada, nascida em Guararapes - SP, no 
dia 21/09/1952, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ribeiro dos 
Santos e de Maria Ribeiro dos Santos.

O pretendente: PEDRO CAVLAK, nacionalidade brasileiro, estado civil divorciado, pro-
fi ssão servidor público federal, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/05/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cavlak e de Anastacia Ko-
lomietz Cavlak. A pretendente: GABRIELA SILVA VERSURI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Santo André - SP, no dia 24/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto Versuri e de Maria de 
Lourdes Silva Versuri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JAVIER FREIRE COLOMA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em A Corunha - Espanha, no dia 09/03/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raúl Freire Pérez e de Mária Del Pilar Coloma 
Gómez. A convivente: ANNA GABRIELA HOVERTER CALLEJAS, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em Campinas - SP, no dia 
20/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Callejas Neto 
e de Suzanne Hoverter. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ VICENTE CALOBRIZI FERREIRA, divorciado, profi ssão diretor 
executivo, nascido em Avaré, Estado de São Paulo, no dia dez de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (10/09/1965), residente e domiciliado no Estado do 
Paraná, fi lho de João José Ferreira e de Celia Calobrizi Ferreira. A pretendente: DORIS 
DE SOUZA CINTRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Cerqueira César), no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta 
e sete (01/05/1967), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Waldir de Souza 
Cintra e de Helena Maria de Souza Cintra. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas 
ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO SARAIVA REIS, solteiro, profi ssão atleta profi ssional, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dez de março de 
mil novecentos e noventa (10/03/1990), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Horacio Soares Reis e de Silvia Regina Alva Saraiva Reis. A pretendente: AMANDA 
TAVORA INOCÊNCIO, solteira, profi ssão assessora de imprensa, nascida em Brasília, 
Distrito Federal (2º Ofício), no dia três de abril de mil novecentos e noventa e um 
(03/04/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Paulo Martins Inocêncio 
e de Ana Guilhermina dos Santos Tavora.

O pretendente: FÁBIO PASSOS RIBEIRO DE SOUZA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia doze de março de 
mil novecentos e oitenta e quatro (12/03/1984), residente e domiciliado nesta Capital, 
fi lho de Fábio Ribeiro de Souza e de Marieta Passos Ribeiro de Souza. A pretendente: 
BEATRIZ KRAHENBUHL SILVEIRA PICCINI, solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e três de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (23/01/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de José Carlos Silveira Piccini e de Ceci Soares Krahenbuhl Piccini. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO SIMÕES FILHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia onze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (11/02/1987), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Fernando Antonio Simões e de Elida Cristina Assis de Castro Simões. A pretendente: 
JULIANA GARCIA CARDOSO, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Mogi das 
Cruzes, Estado de São Paulo, no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta 
e um (19/09/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Julio Roberto 
Siqueira Cardoso e de Elenice Moriconi Garcia Cardoso.

O pretendente: MAURICIO RUIZ, divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Penha de França), no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
cinquenta e oito (28/03/1958), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Antonio 
Ruiz e de Aurora Aguilera Munhoz Ruiz. A pretendente: ILNA MARIA LEITE SENA, 
divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Santana), no 
dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta e nove (24/07/1969), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Vicente Lopes Sena e de Maria Helena Leite Sena.

O pretendente: FÉLIX YEN, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (25/12/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Yen 
Lien Chan e de Renata Mei Hua Peng. A pretendente: ELISA SAYURI NAGAYAMA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Mauá, Estado de São Paulo, no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (30/12/1982), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Paulo Nagayama e de Maria Aiko Iwasaki Nagayama.

O pretendente: EDUARDO ROCHETTO DE ASSUMPÇÃO, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia quatro de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Joaquim Octavio Oliva de Assumpção e de Maria Angela Rochetto 
de Assumpção. A pretendente: FERNANDA SEBRIAN TIOZZO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Guilherme), no dia vinte e um 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (21/03/1989), residente e domiciliada nesta 
Capital, fi lha de Carlos Tiozzo Filho e de Suely Ortega Sebrian Tiosso. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: RICARDO DE SOUSA GAYOSO E ALMENDRA, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Recife, Estado de Pernambuco, no dia dezessete de 
maio de mil novecentos e setenta e nove (17/05/1979), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de José Horácio Gayoso e Almendra e de Araci de Gayoso e Almendra. 
A pretendente: RENATA BRASILEIRO LIMA, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará (2ª Zona), no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/01/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Sizenando 
Ernesto de Lima Junior e de Edina Brasileiro Lima.

O pretendente: PEDRO MARCEL FIRMINO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Nossa Senhora do Ó), no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (20/08/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Pedro Firmino e de Selda Irma da Silva Firmino. A pretendente: VIVIAN APARECIDA 
BALDUINO DOS SANTOS, solteira, profi ssão veterinária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Brasilândia), no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
três (04/04/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alceu Balduino dos 
Santos e de Neuza Ferreira Guerra dos Santos.

O pretendente: GABRIEL LAI TORQUATO DIB, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (28/06/1988), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Ricardo Anuar Dib e de Marisa Razuk Torquato Dib. A pretendente: 
CAMILA ITAPEMA ALVES CASTANHO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia oito de março de mil novecentos e noventa 
(08/03/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos Eduardo Soares 
Castanho e de Maria Helena Itapema Alves Castanho.

O pretendente: LUIZ FELIPE LOUREIRO LLABERIA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (10/01/1987), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Luiz Rodrigues Llaberia e de Engracia Maria Loureiro da Costa Llabeira. A pretendente: 
ADRIANA DE BRITO COSTA, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (23/06/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Ricardo Borges 
da Costa e de Divani de Brito Costa. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RICARDO DE CARVALHO MARQUES VALENTE, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito 
de Vitória), no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (09/08/1985), 
residente e domiciliado nesta subdistrito, fi lho de João Augusto Marques Valente 
e de Ana Maria de Carvalho Marques Valente. A pretendente: PÉROLA CUSSIANO 
CAMILHER CARVALHO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Valinhos, Estado 
de São Paulo, no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e um (28/04/1981), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Wilson Camilher Carvalho e de 
Gertrudes Cussiano Camilher Carvalho.

O pretendente: DIOGO CAJADO DE FREITAS VALLE, solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/01/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Antonio Carlos de Freitas Valle e de Tânia Cajado de Freitas Valle. A 
pretendente: JULIA DE BRITO HAUER SANTOS, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia trinta de julho de mil novecentos e 
noventa e um (30/07/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Carlos 
Victor Sergio Hauer Santos Junior e de Luciana Adriano de Brito Hauer Santos.

O pretendente: EDUARDO LESSA RIBEIRO VIOLA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro (5º Registro Civil), no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (02/02/1982), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Arnaldo Viola e de Elza Lessa Ribeiro. O pretendente: 
MAURICIO GRANADO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia quartoze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (14/10/1983), residente e domiciliado neste Estado, fi lho de Mauri Tadeu Gregório 
Granado e de Marcia Maria Granado.

O pretendente: ALEXANDRE MAIA DE MELLO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito da Vitória), no dia onze de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (11/06/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Luciano Maia de Mello e de Celia Maria Maia de Mello. A pretendente: ANNA 
ELIZA FRITZEN LUNDGREN, solteira, profi ssão administradora, nascida em Recife, 
Estado do Pernambuco (4º Distrito), no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (27/11/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos 
Nogueira Lundgren e de Rosane Fritzen.

O pretendente: MARCOS ALESSANDRO POZZI DE CARVALHO, solteiro, profissão 
gerente geral comercial, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no 
dia doze de março de mil novecentos e setenta e sete (12/03/1977), residente e 
domiciliado neste subdistrito, filho de Marcos de Carvalho e de Marcia de Carvalho. 
A pretendente: BETHANIA NERI BARACHO, solteira, profissão nutricionista, 
nascida em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro (1ª Circunscrição), no 
dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/01/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, filha de Eudes Pereira Baracho e de Luci dos Santos 
Neri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PAULO EDUARDO FLORENCIO, solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (19/01/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Eduardo da Silva Florencio e de Lia Sandra Florencio. A convivente: 
DARLY MANUELA DOS SANTOS E SILVA, solteira, profi ssão assistente fi nanceira, 
nascida em Quixeramobim, Estado do Ceará (1º Ofício), no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Francisco Antonio de Souza e Silva e de Francisca Ferreira dos Santos. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3 e 4.

O pretendente: EDWART BURGER JUNIOR, divorciado, profi ssão técnico em 
processo, nascido em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no dia quinze 
de maio de mil novecentos e setenta e um (15/05/1971), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Edwart Burger e de Helena Romero Burger. A pretendente: 
MARILIA TARANTINO E LIMA, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e setenta e dois (06/12/1972), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de João Batista Vilhena de Lima e de Stella Maria Tarantino e Lima. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 
1525, incisos 1, 3, 4 e 5.

O convivente: ANDRÉ PROENÇA REBELLO DE SOUZA, solteiro, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (29/09/1984), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Anisio Airton de Lyra Rebello de Souza e de Marilene Proença Rebello 
de Souza. A convivente: HELENA LOBO FREIBERG, solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (28/05/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Johannes Carl Freiberg Neto e de Maria Angela Riberi Lobo Freiberg. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3, 4.

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
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Empresas & Negócios

Antes da ópera começar, um grupo de manifestantes começou 
a acender alguns sinalizadores e a jogar legumes contra 
os policiais que estavam na praça do teatro. 

Acompanhando as cerca de 30 pessoas que participaram do 
protesto, que foi dispersado em pouco tempo, foi estendida uma 
grande faixa com a frase “Bella ciaone. E adesso cacciomoli tut-
ti”, que fazia referência direta à renúncia do agora ex-premier 
italiano Matto Renzi, que anunciou que deixaria o cargo após a 
vitória do “não” no referendo constitucional do último domingo 
(4). Por causa da renúncia, aliás, não compareceram à ópera 
dois dos políticos que costumam estar presentes na abertura 
da temporada do Scala: o primeiro-ministro e o presidente da 
República, Sergio Mattarella, que no momento estavam reunidos 
na sede do governo, no Palazzo do Quirinale, tratando do pedido 
de demissão.

Já é o segundo ano consecutivo que Mattarella não comparece 
a estreia da temporada. Em 2015, o mandatário estava em Roma 
esperando a abertura ofi cial do Jubileu da Misericórdia, que 
aconteceria um dia depois. O presidente, no entanto, exprimiu 
sua vontade de ter assistido à ópera em um comunicado lido no 
próprio Scala pelo superintendente Alexander Pereira. “Confi rmo 
o meu desejo de estar presente no Scala também para homena-

Butterfl y chora, mas é consolada pelo marido. Os convidados se 

retiram, e Butterfl y e Pinkerton estão fi nalmente a sós. A noite cai.

No Scala, estreia de ‘Madame 
Butterfl y’ teve 14 minutos de aplauso

Teve início na noite da última quarta-feira (7), a temporada 2016/2017 de óperas do famoso Teatro alla Scala de Milão. E a primeira apresentação de 
“Madame Butterfl y”, obra de Giacomo Puccini, contou com a presença da realeza, a falta de representantes políticos italianos, uma pequena manifestação e 
com nada menos que 14 minutos de aplausos

Cultura, Dario Franceschini. Por outro lado, compareceram ao 
espetáculo o ex-premier italiano Mario Monti, o governador da 
região da Lombardia, Roberto Maroni, e o prefeito de Milão, 
Giuseppe Sala. 

A primeira apresentação de “Madame Butterfl y” também contou 
com a presença do ex-rei da Espanha, Juán Carlos, que disse 
que adorou a ópera, que a achou “fantástica” e que “por 40 anos 
não” conseguiu ir até o famoso teatro italiano, mas que agora 
pode. Outros ilustres convidados foram um casal de italianos da 
cidade Accumoli, na região central da Itália, que teve sua casa 
destruída pelos terremotos dos últimos meses. Durante um 
dos intervalos da ópera, Gabriele Vittori acompanhado de sua 
esposa, Gabriella, disse que espera que “ninguém se esqueça” 
das vítimas dos tremores do país, mas que acredita no “Estado” 
para a reconstrução das cidades atingidas. 

“Madame Butterfl y”, ópera de Giacomo Puccini, foi dirigida 
por Riccardo Chailly, que optou por dar vida mais uma vez à 
versão original da obra, de 1904, e que disse que, “após 112 
anos de atraso o valor da ‘Madame Butterfl y’ foi reconhecido”. 
O espetáculo também teve a regência do maestro Alvis Herma-
nis e o destaque para a soprano Maria José Siri, ambos muito 
aplaudidos (ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o

gear uma das instituições líricas mais prestigiosas e apreciadas 
do mundo”, afi rmou Mattarella. Além disso, também não viram 
a obra o presidente do Senado, Pietro Grasso, e o ministro da 
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O pretendente: EDILIO PEREIRA FILHO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/03/1961, residente e domi-
ciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Edilio Pereira e de Eunice Pereira. A preten-
dente: ZELIA SANTANA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturali-
dade: Manoel Vitorino - BA, data-nascimento: 17/03/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito - São Paulo, fi lha de Argemiro Santana da Silva e de Francisca da Silva Junior.

O pretendente: SANDRO MALAQUIAS DA SILVA, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 12/07/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Valdir Malaquias da Silva e de Maria Hele-
na Malaquias da Silva. A pretendente: CAROLINY BEZERRA DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Nicanor Celestino 
de Souza e de Claudia Aparecida Bezerra de Souza.

O pretendente: JOSÉ AUDAN CABRAL DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 06/12/1969, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Felisardo Barros da Silva e de Maria Suzete Ca-
bral da Silva. A pretendente: MARIA DAS DORES DA CRUZ, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimento: 28/09/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de João Pedro da Cruz e de 
Maria Paulino da Cruz.

O pretendente: VAGNER RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: sapateiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/08/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de João Bosco da Silva e de Neusa Rodrigues da 
Silva. A pretendente: MARIA ANGELA GOMES CARRÃO, profi ssão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Antonio Carrão e de Maria 
Aparecida Gomes Palmeira.

O pretendente: ERICO AMARAL DA COSTA, profi ssão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Parnaguá - PI, data-nascimento: 23/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Edinaldo Pinto da Costa e de Maria Dalva Amaral da 
Costa. A pretendente: THASSYA SANTOS NUNES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santana - BA, data-nascimento: 05/02/1986, residente e domici-
liada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Lourival Nunes e de Maria Geni Moreira dos 
Santos Nunes.

O pretendente: EVERTON VIEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1988, residente e domiciliado neste Distrito 
- São Paulo, fi lho de Manoel Feliciano Vieira e de Marizete Nogueira dos Santos. A 
pretendente: CAMILA LIMA BARBOSA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, na-
turalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 26/02/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito - São Paulo, fi lha de Felicíssimo José Barbosa e de Marizete Ferreira 
Lima Barbosa.

O pretendente: GENECINO OLIVEIRA DE CASTRO, profi ssão: gerente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Alagoinha - PE, data-nascimento: 18/05/1964, residente e do-
miciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Gilberto Alves de Castro e de Guiomar 
Francisca de Castro. A pretendente: MARIA ZELIA SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: téc-
nica em edifi cação, estado civil: divorciada, naturalidade: Boninal - BA, data-nascimen-
to: 15/03/1975, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de João Joaquim 
de Oliveira e de Joana Santos Oliveira.

O pretendente: JOSÉ GENÁRIO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/05/1984, residente e 
domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de José Genario dos Santos e de Maria 
de Fatima Velozo dos Santos. A pretendente: MICHELE DOS SANTOS SILVA, profi s-
são: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Ronaldo Pedro 
da Silva e de Josenelia Fagundes dos Santos Silva.

O pretendente: THIAGO JAMES ALVES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/12/1987, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de João Bezerra da Silva e de Maria Helena Alves 
da Silva. A pretendente: ADRIELLY SANTOS DA ROSA, profi ssão: auxiliar de escritó-
rio, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 02/03/1997, 
residente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Anildo da Silva da Rosa e de 
Rosana Aparecida dos Santos.

O pretendente: CARLOS QUILER TRUGILLO, profi ssão: técnico de eletronico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 13/09/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Nivaldo Trugillo e de Genilda Rosa 
de Souza Trugillo. A pretendente: CAROLINA DE SOUZA BARBOSA, profi ssão: es-
tudante, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 
27/01/1986, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lha de Osvaldo Manoel 
Barbosa e de Eunice Rosa de Souza Barbosa.

O pretendente: JONATHAN WILLIAN PORFIRIO DA SILVA, profi ssão: autonomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Josivan Estevão da Silva e de Regina de 
Jesus Porfi rio. A pretendente: PAMELA MARQUES DA SILVA, profi ssão: telecomunica-
ção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Jose Amaro da Silva e de 
Dora Maria Marques.

O pretendente: BRUNO DUTRA PIRES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito - São Paulo, fi lho de Paulo Roberto Dutra Pires e de Marly de Fatima Almeida 
Dutra. A pretendente: SHEILA MARIA DA COSTA MACEDO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 30/09/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Sérgio Macedo e de Maria 
de Fátima Carvalho da Costa.

O pretendente: NICOLAS ELOI DA SILVA, profi ssão: fotó afo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito - São Paulo, fi lho de Jildito Oliveira da Silva e de Flaviana Eloi da Silva. A pre-
tendente: ULE DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cafarnaum - BA, data-nascimento: 04/06/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lha de João Soares do Nascimento e de Avanir 
Ferreira da Silva.

O pretendente: SANTO SANDANIEL, profi ssão: operador de transmissor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo Inácio - PR, data-nascimento: 17/11/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Silvio Francisco Sandaniel e de Maria 
Duarte de Oliveira. A pretendente: JOANITA FRANCISCA DE JESUS, profi ssão: apo-
sentada, estado civil: solteira, naturalidade: Ibitiara - BA, data-nascimento: 06/05/1955, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Fidelcino Francisco da Silva 
e de Ana Francisca da Silva.

O pretendente: MAURICIO PINHEIRO PINTO, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1964, residente e 
domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Hugo Barbosa Filho e de Carlinda Pinhei-
ro Pinto. A pretendente: DANIELA DEUSA DE ALMEIDA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de Manoel Bonfi m de Almeida e de Tania 
Regina Penha de Oliveira Almeida.

O pretendente: MICHEL DE OLIVEIRA PENNA, profi ssão: jornalista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Três Lagoas - MS, data-nascimento: 07/05/1990, residente e domi-
ciliado na Praia Grande, fi lho de Sidney Penna e de Fatima Rozeli de Oliveira Penna. 
A pretendente: THAIS LUCAS ALVES, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito - São Paulo, fi lha de Marcos Aurelio Alves e de Imaculada Lucas.

O pretendente: DIEGO LEONARDO MENEZES DE ALMEIDA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/01/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Robson de Almeida e de Adriana 
Tributino Menezes de Almeida. A pretendente: TÉSSICA CAROLINE SANTOS AUGUS-
TO DE TOLEDO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito 
- São Paulo, fi lha de Maurilio Augusto de Toledo e de Maria Ginalda Dos Santos.

O pretendente: MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: enfestador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 18/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Joveniso Joaquim Do Nasci-
mento e de Marinalva Ferreira Dos Santos. A pretendente: LÍDIA ARAUJO DA COSTA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 16/07/1986, residente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Luiz Rosa 
Costa e de Lia Dias de Araujo Costa.

O pretendente: KENNEDY GOMES DE ARAUJO, profi ssão: Analista de Suporte, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso - BA, data-nascimento: 17/02/1987, residen-
te e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Jovai Gomes da Silva e de Ivaneide 
Candida de Araujo. A pretendente: AMANDA CRUZ BERNARDO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarabira - PB, data-nascimento: 16/07/1994, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de João Salviano Bernardo e de 
Maria Aparecida Leite Cruz Berbardo.

O pretendente: JUNIOR RAIMUNDO BERNARDO, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Benedita Raimundo Bernardo. A pretendente: 
DAYANA SANTOS PIRES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1986, residente e domiciliado nesta Capital - São 
Paulo, fi lho de Edilson Silva Pires e de Helenice Santos Pires.

O pretendente: WILLIAN SOARES SANTOS, profi ssão: chaveiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/06/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito - São Paulo, fi lho de Manoel Felix Santos Neto e de Lindinalva Soa-
res dos Santos. A pretendente: JENIFFER CRISTINA PINHEIRO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Ionis Maria 
Pinheiro.

O pretendente: JACKSON SANTANA MOREIRA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/12/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Gilson de Jesus Moreira e de Magna Santana 
Mascena Moreira. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA MACEDO, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Claudio Jose Macedo e de 
Gilda de Oliveira Macedo.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciado, naturalidade: Pedreiras - MA, data-nascimento: 
08/12/1953, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Maria Luiza Pe-
reira de Sousa. A pretendente: MARIA CRISTINA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: Buique - PE, data-nascimento: 20/08/1956, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Caetano de Souza e de 
Zulmira de Mello Souza.

O pretendente: ELYELTON FERREIRA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Uiraquitan Jose da Silva e de 
Rosangela Ferreira dos Santos Silva. A pretendente: EDINELMA FERREIRA DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Óbidos - PA, data-nascimento: 
09/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Doralice Ferreira 
da Silva.

O pretendente: GLAUCO ANTONIO FERREIRA GOMES, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Antonio Ferreira Gomes e de Eliana 
Ferreira. A pretendente: DAIANE FEITOSA DOS ANJOS SILVEIRA, profi ssão: autono-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Daniel dos Anjos Silveira e de 
Tania Margareth Feitosa.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1987, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Jose Pereira da Silva e de Joana Curralinho 
Brito. A pretendente: FABIANA DA SILVA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito - São Paulo, fi lha de Antonio Freires de Lima e de Neide Inacio da Silva 
Lima.

O pretendente: ANDRÉ RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Roque - SP, data-nascimento: 07/02/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Cicero Rafael de Oliveira e de Vera Lucia 
Moreira da Silva. A pretendente: CAROLINE LOPES BIZERRO, profi ssão: autonoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/07/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de João Jacinto Bizerro Filho e de 
Alzeni Lopes Machado Bizerro.

O pretendente: JEFFERSON DE OLIVEIRA MACEDO, profi ssão: formatador junior, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Claudio José Macedo e de Gilda de Oli-
veira Macedo. A pretendente: LUANA FERREIRA MENDES DA SILVA, profi ssão: cos-
tureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Severino Mendes da 
Silva e de Elda Ferreira Mendes da Silva.

O pretendente: LUCAS CARVALHO DE SOUZA, profi ssão: ajudante de motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 18/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Jose Eustaquio de Souza e 
de Adriana de Carvalho de Souza. A pretendente: JANAINA BEZERRA RODRIGUES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Geraldo Francis-
co Rodrigues e de Edinez Bezerra Rodrigues.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS DA SILVA SOARES, profi ssão: garçon, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Luiz Vicente Costa Soares e de Andrea Maria dos 
Santos Silva. A pretendente: ANGÉLICA MIRIÃ DA CUNHA LYRIO, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
31/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Irinaldo da Silva 
Lyrio e de Sueli Ferreira da Cunha.

O pretendente: EDSON RODNEI DE PAULO, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Katia Regina de Paulo. A pretendente: 
KETLYM WINYE MENDES DOS REIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/10/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito - São Paulo, fi lha de Aluizio Felizario dos Reis e de Simone Aparecida Mendes.

O pretendente: ALBERTO CARLOS PEREIRA SOUZA, profi ssão: operador motos-
serra, estado civil: solteiro, naturalidade: Tanhaçu - BA, data-nascimento: 29/10/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Agenor José de Souza e de 
Maria Rosa Jesus. A pretendente: APARECIDA SANTOS DE SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ituaçu - BA, data-nascimento: 16/02/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Profi ro de Souza e de Sebastiana 
Jesus dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO DENIS SANTOS, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Severino Francisco Dos Santos e de Eliena 
Carvalho Santos. A pretendente: JESSICA DE ARAUJO SOUZA, profi ssão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/04/1991, residente e domiciliada em Poá - SP, fi lha de Wilson Galego Souza e de 
Maria de Fatima Pereira de Araujo Souza.

O pretendente: ALLAN MATOS PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Valdir Domingos Pereira e de Marizete 
Matos Freire. A pretendente: LETICIA DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/09/1993, residente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Eduardo Francis-
co Rodrigues e de Joseane Maria dos Santos Rodrigues.

O pretendente: JOEL RIBEIRO DE SANTANA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/1962, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Severino José de Santana e de Celina Ribeiro 
de Santana. A pretendente: ZULEIKA COSTA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/01/1955, residente e do-
miciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Manoel Felisberto dos Santos e de Cecilia 
Costa Santos.

O pretendente: GUILHERME DE SOUZA SILVA PINTO, profi ssão: lavador de auto, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Sergio Custódio Pereira Pinto e 
de Andreia Souza da Silva. A pretendente: JESSICA TISANO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Jose Hilton Trajano da Silva 
e de Alzira Tisano.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTANA, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Gerson Araujo Santana e de Neli Alves de 
Oliveira. A pretendente: PRISCILA PAULINA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: agente 
multiplicadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Jose Paulino da 
Silva e de Maria das aças Ferreira Silva.

O pretendente: ANDERSON LEANDRO DE LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1980, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Gabriel Leandro de Lima e de Cleusa Gonçalves 
de Lima. A pretendente: CLAUDETE VIEIRA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Monte Alegre do Piauí - PI, data-nascimento: 06/09/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Valdimiro Rodrigues da Silva 
e de Luisa Vieira da Silva.

O pretendente: EDVANDRO LIMA CARVALHO, profi ssão: padeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Presidente Jânio Quadros - BA, data-nascimento: 16/09/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Manoel Rocha Carvalho e de 
Antonia de Lima Rocha. A pretendente: SILMARA MENDES DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Cicero Amaral da Silva e de 
Silonildes Mendes dos Santos.

O pretendente: ITAMAR BARBOSA DA SILVA, profi ssão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 11/12/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Luiz Candido da Silva e de 
Antonia Barbosa. A pretendente: LUCIMAR ROSA DE ALMEIDA, profi ssão: coopei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Coronel Fabriciano - MG, data-nascimento: 
15/01/1974, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Ana Rosa 
de Jesus.

O pretendente: ALEX ALVES COSTA, profi ssão: operador lider, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 21/04/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito - São Paulo, fi lho de Hailton Haraújo Costa e de Adelice Alves Costa. A pre-
tendente: CLAUDIA SANTOS SILVA, profi ssão: operadora de máquinas, estado civil: 
solteira, naturalidade: Acajutiba - BA, data-nascimento: 13/07/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Valdemir Gomes da Silva e de Raimunda da 
Conceição Santos.

O pretendente: RICHARD MARQUES PEDREIRA, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1983, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Adauto Marques Pedreira e de 
Cleide Pereira Pedreira. A pretendente: JÉSSYCA APARECIDA CARVALHO SANTOS, 
profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 03/04/1990, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lha de 
Edson Teixeira Dos Santos e de Julia Galvão de Carvalho.

O pretendente: MARCOS ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: enfermeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1978, 
residente e domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Edivaldo dos Santos 
e de Maria de Lourdes Souza dos Santos. A pretendente: KELLY PEREIRA DE 
ANDRADE, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e domiciliado neste Distri-
to - São Paulo, fi lha de João Fonsêca de Andrade e de Benair Manoel Pereira de 
Andrade.

O pretendente: FLÁVIO GERSON DOS SANTOS, profi ssão: montador líder mecânico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1978, re-
sidente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Bento Cavalcante dos Santos 
e de Maria Zilá Ribeiro dos Santos. A pretendente: ÂNGELA MARIA DA SILVA, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão - PE, data-nascimento: 
26/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Amilton Antonio 
da Silva e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: JEFERSON GONÇALVES SANTOS, profi ssão: analista de produtos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/01/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Jose Nilton de Jesus Santos e 
de Marli Maria Gonçalves. A pretendente: BEATRIZ MONTEIRO COSTA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Edvaldo Silva Costa e de Luci 
Monteiro Silva Costa.

O pretendente: LUAN CORREIA DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 17/04/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de José Antonio Correia da Silva e de Maria Lucia Gus-
tavo da Silva. A pretendente: THAYNA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
balconista de laticínios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 12/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Robinson 
dos Santos e de Janete Caldeira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE LUIZ DE MORAIS SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/02/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Pedro de Souza Silva e de Vanilda de Mo-
rais Silva. A pretendente: GEANI ESPINDOLA MARTINS, profi ssão: auxiliar de monta-
gens, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Espindola Martins e de 
Geni Maria de Jesus Martins.

O pretendente: FABIO WILLIAM CLIBER, profi ssão: técnico de seguros, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1983, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Antonio Carlos Cliber e de Ivone Santos Cliber. 
A pretendente: MICHELE DA COSTA, profi ssão: analista de recursos humanos, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Sandra Regina da Costa.

O pretendente: MARCIO DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de escritório, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Benedito do Rio Preto - MA, data-nascimento: 
04/03/1985, residente e domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Nilce Maria da 
Silva Rodrigues. A pretendente: ERIKA DA SILVA SATELOS, profi ssão: autonoma, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Osmar egorio Satelos e de Maria 
Luciene da Silva Satelos.

O pretendente: RENAN FREIRES MISSIAS, profi ssão: repositor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Manoel Francisco Missias e de Maria Socorro Frei-
res Missias. A pretendente: ERIELLEN CAROLINA GRACINDA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Edivaldo Antonio 
Gomes dos Santos e de Edicleia Gracinda.

O pretendente: SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Malacacheta - MG, data-nascimento: 26/03/1958, residente 
e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Francisco Borges Moreira e de Leonar-
da Rosa dos Santos. A pretendente: ILCA DA CRUZ RIBEIRO, profi ssão: aposentada, 
estado civil: viúva, naturalidade: Àgua Boa - MG, data-nascimento: 13/05/1950, resi-
dente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Feliciano Cordeiro da Cruz e de 
Maria Gonçalves Afonso.

O pretendente: THIAGO RAMOS PENNA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Walter Ramos Penna e de Dalva Marques Ramos 
Penna. A pretendente: SABRINA DE AQUINO SANTANA, profi ssão: auxiliar de en-
fermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
03/11/1981, residente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Jurandir Santana 
e de Claudete de Aquino Santana.

O pretendente: SILVIO MONTEIRO NETO, profi ssão: pintor indústrial, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/01/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito - São Paulo, fi lho de Osmar Monteiro e de Maria da Conceição Bispo de 
Souza Monteiro. A pretendente: NAYARA CRISTINA GONÇALVES MONTEIRO, profi s-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Adair Mon-
teiro e de Debora Regina Gonçalves Silva.

O pretendente: VITOR HUGO DE SANTANA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1997, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Marcelo Pereira da Silva e de Elaine Puresa de 
Santana Silva. A pretendente: BIANCA CAVALCANTE DE CASTRO, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Israel David de Castro e de 
Patricia Cavalcante de Almeida Castro.

O pretendente: MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1986, residente e domici-
liado neste Distrito - São Paulo, fi lho de José Augusto dos Santos e de Marcia de Fátima 
dos Santos. A pretendente: SUELLEN PEREIRA LEONARDO, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de João Leonardo e de Lucilia 
Sousa Pereira.

O pretendente: JEAN SANTOS LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Dias D’Ávila - BA, data-nascimento: 29/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito - São Paulo, fi lho de Jose Silva Lima e de Maria Lucia dos Santos. A pretenden-
te: GLEIDIANE DE ALMEIDA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Dias de D’Ávila - BA, data-nascimento: 05/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito - São Paulo, fi lha de Miguel de Jesus Ferreira e de Ana Virginia de Almeida.

O pretendente: HILTON GERMANO DA COSTA, profi ssão: pedreiro, estado civil:, na-
turalidade: Acopiara - CE, data-nascimento: 24/04/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito - São Paulo, fi lho de Lucas Germano e de Maria Nenzinha da Silva. A pretenden-
te: JARDILENE DAVID DE SOUZA, profi ssão: enfermeira, estado civil:, naturalidade: 
Iguatu - CE, data-nascimento: 30/08/1980, residente e domiciliada em Iguatu - CE, fi lha 
de Antonio Valdemir David de Souza e de Maria Aurizete Dantas de Souza.

O pretendente: FELIPE DE ARRUDA SILVA, profi ssão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Wilson Nunes da Silva e de Marcia Cris-
tina de Arruda Silva. A pretendente: ANDREZA DA SILVA MENDES, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de João Cristino 
Mendes e de Elenita Maria da Silva.

O pretendente: CAIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Erinaldo de Sousa e de Tania Oliveira 
da Silva. A pretendente: THAMIRES LEMOS DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Erivan Antonio da Silva e de Quitéria 
Firmino Lemos da Silva.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE TEODOZIO SOUZA, profi ssão: comerciante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Josivaldo Maia de Souza e de Fernanda 
Teodozio da Conceição. A pretendente: JANAINA ROBERTA SANTOS COSTA, profi s-
são: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Paulo Roberto 
Faustino da Costa e de Jupira Teresinha dos Santos.

O pretendente: DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 23/10/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Joaquim Viturino dos Santos e 
de Maria Conceição do Nascimento dos Santos. A pretendente: ERICA SAMARA DO 
NASCIMENTO, profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 28/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, 
fi lha de José Arnaldo do Nascimento e de Maria Aparecida do Nascimento.

O pretendente: DIEGO LUIZ SOARES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de farmácia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, fi lho de Anderson Luiz Soares e de Marta Soares dos 
Santos. A pretendente: TAMIRIS TABATA BORGES, profi ssão: auxiliar de classe, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1993, residente e do-
miciliada nesta Capital São Paulo, fi lha de José Luiz Borges e de Ediva Gomes Borges.

O pretendente: RONALDO MACARIO DA SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Jorge Macario da Silva e de Antonia Irineuda 
da Silva. A pretendente: DANIELA LEITE DA FONSECA, profi ssão: autonoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Ademir Santos da Fonseca e de Nildete 
Ferreira Leite da Fonseca.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA CUNHA JÚNIOR, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Marcos Antonio da Cunha e de Regina 
Célia Amorim da Cunha. A pretendente: JANNAYNA BATISTA DA NOBREGA NEVES, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 29/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de 
Zacconi da Nobrega Neves e de Geosandarque Batista Neves.

O pretendente: JAIRO FERREIRA SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacaraci - BA, data-nascimento: 15/03/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito - São Paulo, fi lho de Adalberto Leal dos Santos e de Etelvina Maria Ferreira San-
tos. A pretendente: JULIANA AMA MEIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caculé - BA, data-nascimento: 19/10/1992, residente e domiciliada 
nesta Capital - São Paulo, fi lha de Wilson Meira Sobrinho e de Neldy Moura ama Meira.

O pretendente: CLAYTON OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Carlos Antonio de Oliveira Santos e 
de Maria Aparecida Santos. A pretendente: ERICA RICARDA DE MACEDO DA SIL-
VA, profi ssão: auxiliar de farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 22/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de 
Naildo Jeronimo da Silva e de Eunice Ricarda de Macedo Silva.

O pretendente: ADEMIR DA SILVA MOREIRA, profi ssão: contador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Nelson Moreira e de Maria José da Silva Guarnieri. A 
pretendente: VIVIAN KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica de enfer-
magem, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1981, 
residente e domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Luís César de Souza e de 
Rosemeire Morais Oliveira de Souza.

O pretendente: FABIANO DA COSTA MUNIZ, profi ssão: supervisor de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1977, residen-
te e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Bartolomeu da Costa Muniz e de 
Terezinha Romualdo de Oliveira. A pretendente: JOSÉ ANTONIO PASSIELLO, profi s-
são: enfermeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/02/1966, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de José Maria Pas-
siello e de Maria Aparecida de Sousa Passiello.
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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 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO ALVES DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Benedito Mariano da Silva e de Noeme Nogueira 
Alves. A pretendente: GISLAINE ALVES SENA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Adalto Barbosa de Sena e de Maria da 
Paz Alves de Sena.

O pretendente: ROGERIO VIEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1976, residente e domiciliado neste Distrito 
- São Paulo, fi lho de José Vieira e de Maria José Vieira. A pretendente: HEIDE SANTOS 
DE LIMA, profi ssão: auxiliar de dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos - SP, data-nascimento: 16/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito - 
São Paulo, fi lha de Eraldo Alves de Lima e de Maria Jose Santos de Lima.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUSA, profi ssão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de e de Edcleia Pereira Sousa. 
A pretendente: INGRID MARCIAL DE ANDRADE, profi ssão: depiladora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1994, residente e do-
miciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Carlos Roberto de Andrade e de Cremilda 
Marcial Gois.

O pretendente: RAFAEL FONTES VIANA, profi ssão: auxiliar de montagem, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Marcos Chaves Viana e de Edilene Fon-
tes da Silva. A pretendente: MIRELA GONÇALVES MORAIS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Ariovaldo de Morais e de Vera Lucia 
Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO SILVA CRUZ, profi ssão: auxiliar mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 03/04/1998, residente e do-
miciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Oscar Tamandare da Cruz e de Valeria da 
Conceição Silva. A pretendente: ALINE PRATES DE OLIVEIRA, profi ssão: telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Nilson Prates de Oliveira e 
de Maria Antonia Oliveira.

O pretendente: ADENILSON RODRIGUES ROSA, profissão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Brotas de Macaúbas - BA, data-nascimento: 
05/11/1984, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, filho de Fran-
cisco Rosa Filho e de Neusa Rodrigues Rosa. A pretendente: CATARINA PE-
REIRA DOS SANTOS, profissão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Brotas de Macaúbas - BA, data-nascimento: 28/02/1982, residente e domicilia-
da nesta Capital - São Paulo, filha de Pedro Avelino dos Santos e de Cardozina 
da Silva Pereira.

O pretendente: CARLOS CHAISON MARTINS DE SOUSA, profi ssão: repositor de 
mercadorias, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 
17/04/1988, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Francisco 
das Chagas Rodrigues de Sousa e de Maria de Lourdes Martins de Sousa. A pre-
tendente: CAMILLA KEUREM SILVA REIS, profi ssão: representante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Valmir de Lima Reis e de Luciana 
Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE HIDEAKI KUROKI, profi ssão: analista de importação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1989, residente e domicilia-
do nesta Capital - São Paulo, fi lho de Sérgio Akio Kuroki e de Regina Celia Simão Kuroki. 
A pretendente: LAIS TAMURA ISHIKAWA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito - São Paulo, fi lha de Vitorio Akira Ishikawa e de Ruth Satie Tamura Ishikawa.

O pretendente: JOSE CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS, profi ssão: motociclista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Porto Real do Colegio - AL, data-nascimento: 
30/09/1982, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Manoel Valerio 
dos Santos Filho e de Selina Simão dos Santos. A pretendente: JAQUELINE DE SOU-
ZA PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 25/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de 
José Olivio Pereira e de Maria Lusia Aparecida de Souza.

O pretendente: WILLIAM SOUZA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 29/12/1987, residente e domiciliado nes-
te Distrito - São Paulo, fi lho de Osmar Souza Santos e de Vanderléa Erreira Dos Santos. 
A pretendente: ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: Call Center, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Fernando Firminoo dos Santos e de Maria 
Euzebio dos Santos.

O pretendente: MÁRCIO NOBUO MURAKAMI, profi ssão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1970, residente e domicilia-
do nesta Capital - São Paulo, fi lho de Hatuo Murakami e de Noriko Kaneko Murakami. A 
pretendente: NOEMI YAMAGUCHI, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo- SP, data-nascimento: 04/09/1977, residente e domiciliado neste Distrito 
- São Paulo - SP, fi lha de Sadayuki Yamaguchi e de Kiyoco Miura Yamaguchi.

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

O pretendente: CLOVIS GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João Domingos Gomes e de Celia Gonçalves Vieira Gomes. A 
pretendente: GISELE SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora 
de caixa, estado civil solteira, nascida em Vertente de Lério - PE, no dia 06/03/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genival Silva de Lima e de Giva-
neide Maria Silva de Lima.

O pretendente: RODRIGO ROGERIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Cicero da Silva e de Francisca Valda 
Rogerio da Silva. A pretendente: REGIANE CRISTINA DOS REIS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/03/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Irineu Lucio dos 
Reis e de Sonia Regina Vieira dos Reis.

O pretendente: IRANILTON BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Itabaianinha - SE, no dia 26/07/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Bispo dos Santos e de Maria Batista 
Santos. A pretendente: BARBARA VANESSA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão agente de aeroporto, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 22/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Lourenço dos Santos e de Marli Francisca da Silva.

O pretendente: EDNILSON TADEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
consultor de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Helio José da Silva e de Marinete 
Sousa da Lapa Silva. A pretendente: REGIANE LOPES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista fi scal, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 17/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Lopes de 
Oliveira Sobrinho e de Neusa Maria Carvalho Lopes.

O pretendente: FABIO AUGUSTO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente juridico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Ribeiro e de Maria 
do Céu Topete Agueda Ribeiro. A pretendente: MÔNICA GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raphael 
Gonçalves da Silva e de Benedita Celia da Silva.

O pretendente: ANDERSON HEIJI TOYOSATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Kunio Toyosato e de Meire Hiromi 
Toyosato. A pretendente: AMANDA BERTUNES FUJIMOTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, no dia 
15/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Fujimoto e de 
Maristela Bertunes de Sousa Fujimoto.

O pretendente: ANTONIO MARCOS RODRIGUES BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnico instalador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Wilson Bezerra 
e de Maria de Fatima Rodrigues Bezerra. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS NAS-
CIMENTO ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de vendas, estado 
civil solteira, nascida em Teresina - PI, no dia 18/05/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereira Alves e de Francisca do Nascimento Alves.

O pretendente: MAURICIO ESCOBAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão servidor 
público, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 25/01/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Beatriz Escobar. A pretendente: LILIAN DOS 
SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/04/1976, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de José Ozorio da Silva e de Maria Fátima dos Santos da Silva.

O pretendente: FABIO AUGUSTO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente juridico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Ribeiro e de Maria 
do Céu Topete Agueda Ribeiro. A pretendente: MÔNICA GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raphael 
Gonçalves da Silva e de Benedita Celia da Silva.

O pretendente: ITALO BRUNO DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Maceio - AL, no dia 25/04/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Santana da Silva e de Ana 
Maria de Souza Silva. A pretendente: AMANDA DE ALMEIDA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão engenheira química, estado civil solteira, nascida em Almeirim - PA, 
no dia 07/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Roberto 
Alves Barbosa e de Dijane de Almeida Cavalcante Alves.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão ana-
lista de projetos, estado civil divorciado, nascido em Brasilandia - SP, no dia 16/11/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Damião de Jesus e de Ana 
Lucia Henrique de Jesus. A pretendente: RENATA CORRÊA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 
11/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Afonso Corrêa 
e de Sueli Aparecida Caixeta Corrêa.

O pretendente: ALVARO SEDLACEK, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1966, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Kurt Sedlacek e de Maria Aparecida Simonato 
Sedlacek. A pretendente: VANESSA TREVIZANI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administradora, estado civil divorciada, nascida em Curitiba - PR, no dia 22/06/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Luiz Trevizani e de Sandra 
Mara Trevizani.

O pretendente: EDUARDO CATTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleireiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lail Luiz Catto e de Claudia Faustina Catto. A pretendente: 
CLAUDIA MARIA CASARINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão dentista, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/12/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Flavio Julio Casarini e de Irma Burato Casarini.

O pretendente: DIEGO VIANA JULIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista co-
mercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/10/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Custodio Inacio Julio e de Lourdes Elena 
Viana Julio. A pretendente: MICHELE KURIMOTO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são publicitária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Kurimoto e de Maria José 
da Silva Kurimoto.

O pretendente: JEFERSON MICHEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão técnico em refrigeração, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos 
e de Ivani Aparecida das Dores dos Santos. A pretendente: JAQUELINE CIRIACO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, 
nascida em Murici - AL, no dia 17/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Manoel Ciriaco de Oliveira e de Severina Mendes.

O pretendente: IGOR TADEU DOS SANTOS CAPELETI, de nacionalidade brasi-
leira, profissão bancário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 
06/05/1993, residente e domiciliado no Jardim Anchieta, São Paulo - SP, filho de 
José Luiz Capeleti e de Maria Cristina dos Santos Capeleti. A pretendente: ELIANE 
LAPORTA JANNUZZI, de nacionalidade brasileira, profissão consultora, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/01/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Jannuzzi Filho e de Genice dos Santos 
Laporta Jannuzzi.

O pretendente: JORGE CÁRDENAS CARBALLO, de nacionalidade cubana, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Província de Villa Clara, Placetas - Cuba - 
SP, no dia 04/11/1988, residente e domiciliado em Placetas, Cuba, ora de passagem por 
esta cidade, fi lho de Jorge Luis Cárdenas Cancio e de Esther Lilia Carballo González. A 
pretendente: CAMILA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão agente de 
atendimento, estado civil solteira, nascida em Montes Claros - MG, no dia 08/06/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edno Ramos Correa e de Lucinei 
Ramos da Silva.

O pretendente: DIEGO LUIZ TALPO, de nacionalidade brasileira, profi ssão funileiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1989, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz Talpo e de Marcia Aparecida de Carvalho. 
A pretendente: VANESSA ALVES DE LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amaurindo Alves dos Santos e de 
Lucia Alves de Lima dos Santos.

A pretendente: ANTONIA JACINTA MARQUES HORACIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão fi scal de linha, estado civil solteira, nascida em Senador Pompeu - CE, no dia 
09/02/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Horácio e de 
Maria Aurice Marques Horácio. A pretendente: JANAINA LISBOA SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/08/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonzaga 
Lisboa e de Ivone Candida Correa Lisboa.

O pretendente: FÁBIO GONÇALVES SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Gonçalves Soares Filho e de Maria 
Luzia Evangelista Soares. A pretendente: RENATA FERNANDA FLÔR MONTEIRO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em João Pessoa 
- PB, no dia 09/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos 
Antonio Almeida Monteiro e de Josilda Flôr Monteiro.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão folguista de condominio, estado civil solteiro, nascido em Tomar do Geru - SE, 
no dia 31/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ireno Francisco 
da Fonsêca e de Maria Diva dos Santos. A pretendente: CLAUDETE ROSA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida 
em Bodoco - PE, no dia 06/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Elias Carlos da Silva e de Rosa Raimunda da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Ines da Silva. A pretendente: DAYANE SANTOS 
GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Manoel Gusmão Gomes e de Gildalia Oliveira Santos.

O pretendente: IGOR ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão encar-
regado de estoque, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/06/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bento Ferreira de Oliveira e de 
Vera Marli Alves de Oliveira. A pretendente: JULIANA KAREN BORGES SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cesar Willians 
de Oliveira Santos e de Karina Borges dos Santos.

O pretendente: LUCIANO OLIVEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 
14/05/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Luiz da Costa 
e de Josefa Oliveira de Santana. A pretendente: ALEXANDRINA MARIA DE MELO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão camareira, estado civil solteira, nascida em Recife - PE, 
no dia 25/07/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Francelino 
de Melo e de Hilda Maria de Melo.

O pretendente: LEANDRO FREIRE DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/01/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio de Moraes e de Terezinha 
Maria de Jesus Freire Moraes. A pretendente: RENATA MARIA DE JESUS FREIRE, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/12/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Patrocinio Freire e de Josefa Maria de Jesus Freire.

O pretendente: CARLOS ONOFRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão segu-
rança, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1966, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Onofre José da Silva. A pretendente: MAURINEIA 
DE FATIMA ROSA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão costureira, estado 
civil viúva, nascida em Diamantina - MG, no dia 12/02/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo José Rosa e de Maria do Amparo Rosa.

O pretendente: ALMIR TERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operador 
de máquina, estado civil solteiro, nascido em Itambe - MG, no dia 11/12/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemir Terto da Silva e de Maria José 
Tavares. A pretendente: MERCILENE SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil divorciada, nascida em Campina 
Grande - PB, no dia 06/07/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Heleno Vieira do Carmo e de Maria Lúcia Santos Vieira.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/07/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Douglas Soares e de Luciana Alline Clemente 
da Silva. A pretendente: BARBARA ANUZZI RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/03/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Marcolino Rodrigues e de 
Conceição Aparecida Anuzzi Rodrigues.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL CARRIERI GUEDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão co-
merciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/07/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Maria Guedes Filho e de Eloisa Teresa 
Carrieri. A convivente: PAULA MARQUES OBELAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Obelar e de Vera Lucia Marques Obelar. 
Obs.: O presente edital refere-se a pedido de Habilitação para Conversão de União 
Estável em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: KESIO RIBEIRO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mendes de Andrade e de 
Edna Ribeiro Lima de Andrade. A convivente: ALESSANDRA ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente fi nanceiro, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 28/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Zilda Alves 
da Rocha. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de Habilitação para Conversão 
de União Estável em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independete de 
qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: CARLOS EDUARDO GRECO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecânico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1974, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberto Greco e de Maria Helena Dias 
Gonçalves. A convivente: CLARICE DA CONCEIÇÃO DIAS MONTEIRO, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato 
Francisco Monteiro e de Aurea Aparecida Monteiro. Obs.: O presente edital refere-se a 
pedido de Habilitação para Conversão de União Estável em Casamento, cujo assento 
respectivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal 
sem oposição de impedimentos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: VALDECÍ IVO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Paulista - PE, no dia (14/06/1938), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Aluísio Ivo dos Santos e de Maria Ana da Conceição. A pretendente: LUZINETE 
MARIA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Pernambuco 
(Registrada no Rio de Janeiro - RJ), no dia (21/02/1947), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Bandeira de Moura e de Maria José do Espirito Santo.

O pretendente: JOSÉ FREDSON ARAÚJO LIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Tucano - BA, no dia (16/04/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Alírio de Jesus Lira e de Josefa de Jesus Araújo. A pre-
tendente: DAIANA AMBROSIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (17/03/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Ambrosio da Silva e de Maria Anita 
Moreira da Silva.

O pretendente: VALDEVIR PAIVA QUEIROS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia (31/01/1949), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Odilon Queiros e de Alcina Paiva de Queiros. A pretendente: 
ROSELI MARIA GERCINA BADÉ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (17/03/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Francisco Badé e de Maria Gercina de Melo Badé.

O pretendente: ROBSON ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (15/10/1978), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Romulo Pedro Ferreira e de Maria Senhora Almeida 
Ferreira. A pretendente: CRISTIANE AMANCIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em Cubatão - SP, no dia (27/11/1979), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Otavio Flor da Silva e de Givaneide Amancio da Silva.

O pretendente: ROBERT CERQUEIRA DE ALMEIDA BATISTA, estado civil solteiro, 
profi ssão servente geral, nascido em Ubaitaba (Ibirapitanga) - BA, no dia (03/10/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Silva Batista e de Cristina 
Cerqueira de Almeida. A pretendente: FERNANDA BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar , nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(13/02/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Almeida 
de Oliveira e de Ana Amelia Batista de Oliveira. 

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido em Ubaitaba - BA, no dia (03/10/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves Vieira e de Antonio Socorro dos Santos 
Vieira. A pretendente: EDLEIDE NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Palmeira dos Indios (Belém) - AL, no dia (09/11/1995), residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edmilson Benicio dos Santos e de Maria Gilva-
neide Nunes dos Santos. 

O pretendente: BRUNO SOUTO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (18/07/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Amarildo Oliveira e de Jussara Angelica Souto. A pretendente: 
OLGA HELENA HERRERA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/03/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Benedita Lucelia Herrera. 

O pretendente: EDSON SOUZA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Ouricuri (Petrolina) - PE, no dia (02/07/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Agostinho Elpidio de Souza e de Maria de Souza Cruz. A 
pretendente: MICHELLE NASCIMENTO COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (07/11/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Laureano da Costa e de Sandra 
Regina do Nascimento Costa.

O pretendente: IVANILDO PINHEIRO GOMES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor fi nanceiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/05/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Pinheiro de Sousa e de Maria 
Pinheiro Gomes de Sousa. A pretendente: AMANDA COSTA ARCOS, estado civil sol-
teira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (13/04/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agnaldo Ribeiro Arcos e de Debora 
Aparecida Costa Arcos.

O pretendente: ROGERIO RENNAN PEDRO LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Pacheco Lemos e de Solange Pedro Lemos. A 
pretendente: JESSICA APARECIDA SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora interna, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/05/1996), 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Sergio Moreira Ferreira e de Rosa 
Aparecida Santos Farias. 

O pretendente: PAULO SERGIO ALVES DA SILVA BATISTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão encarregado de sessão, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (24/06/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Olimpio Batista Filho e 
de Neuza Alves da Silva. A pretendente: JENIFER CIRINO DO AMARAL, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de central de guias, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (12/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Coelho do 
Amaral e de Raquel Cirino.

O pretendente: CESAR AUGUSTO MONFORT OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão policial militar, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (20/04/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Gonsaga Oliviera e de Benedita Aparecida 
Monfort Oliveira. A pretendente: PATRICIA VIEIRA RODRIGUES, estado civil divorcia-
da, profi ssão supervisora de logística, nascida em Fortaleza (Registrada em Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital - SP) - CE, no dia (16/02/1980), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Rodrigues Mota e de Maria Cleonice Vieira Pereira.

O pretendente: LUCIANO MARIN LOPES, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/06/1968), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Marin Lopes e de Terezinha Kubinyet Marin. A 
pretendente: TATIANE CRISTINA VIANA, estado civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Guarulhos - SP (Registrada em Cangaíba - São Paulo), no dia (15/12/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo Pereira Viana e de Maria 
Dorotea Viana.

O pretendente: OSCAR VARGAS GRAGEDA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido na Bolivia, no dia (13/05/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Bonifacio Vargas Flores e de Florentina Grageda Mejia. A pretendente: MAR-
GARITA MOSTACEDO GIL, estado civil solteira, profi ssão estilista de modas, nascida 
na Bolivia, no dia (03/07/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Victor Mostacedo Peralta e de Julia Gil Lomar. 

O pretendente: JONICLEI REZENDE DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido em Santa Maria (2ª Zona) - RS, no dia (25/10/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Marques de Lima e de Schirlei Rezende de Lima. 
A pretendente: JULIANA BROCHETTI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (09/07/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Gil dos Santos e de Katia Cristina 
Brochetti dos Santos. 

O pretendente: GEOVANE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gar-
çom, nascido em Monsenhor, Tabosa (Tamboril) - CE, no dia (09/06/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerardo de Sousa dos Santos e de Maria de 
Fatima Alves dos Santos. A pretendente: VIVIANE PEREIRA DIAS, estado civil soltei-
ra, profi ssão ajudante operacional, nascida em São Benedito (2º Ofício) - CE, no dia 
(16/01/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Barbosa 
Dias e de Maria de Lourdes Pereira Dias. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: JOÃO FADÚ NETO, profi ssão: administrador de empresas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 03/07/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Marcus Vinicius Fadú e de Eliane Aparecida Polini 
Fadú. A pretendente: DANIELA VIANNA ALEIXO DOS SANTOS, profi ssão: veterinária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Sergio dos Santos e de Shirley Vianna 
Aleixo dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:


