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“Tudo, aliás, é a ponta 
de um mistério, inclusive 
os fatos. Ou a ausência 
deles. 
Duvida? Quando nada 
acontece há um milagre 
que não estamos vendo”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,17% Pontos: 
59.280,56 Máxima de +1,3% 
: 59.946 pontos Mínima de 
-0,71% : 58.758 pontos Volume: 
7,61 bilhões Variação em 2016: 
36,75% Variação no mês: -4,24% 
Dow Jones: +0,62% (18h28) Pon-
tos: 19.918,85 Nasdaq: +1,1% 
(18h28) Pontos: 5.471,92 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3253 Venda: R$ 3,3262 
Variação: -0,62% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50 
Variação: -0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3334 Venda: R$ 
3,3340 Variação: -1,06% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2970 
Venda: R$ 3,4830 Variação: 
-0,77% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,51% ao 
ano. - Capital de giro, 15,60% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.159,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,58% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,300 
Variação: -0,96%.

Cotação: R$ 3,3540 Variação: 
-0,12% - Euro (18h28) Compra: 
US$ 1,0624 Venda: US$ 1,0625 
Variação: -0,13% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5300 Venda: R$ 
3,5320 Variação: -0,81% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4600 Ven-
da: R$ 3,7100 Variação: -0,8%.

vespa Futuro: +0,14% Pontos: 
59.355 Máxima (pontos): 59.950 
Mínima (pontos): 58.720. Global 
40 Cotação: 885,702 centavos 
de dólar Variação: -0,15%.

A Receita Federal con-
sidera avaliar o par-
celamento do endi-

vidamento das companhias 
que enfrentam restrições 
fi nanceiras e, sobretudo, a 
aplicação de prazo maior para 
parcelamento, mas descarta 
a criação de um novo Refi s, 
programa de parcelamento e 
abatimento de dívidas de im-
postos de empresas. “A recei-
ta poderia analisar uma forma 
diferente de parcelamento 
que esteja mais adequado ao 
seu faturamento, como um 
alongamento do prazo dentro 
do parcelamento ordinário, 
de 60 meses atualmente, 
já concedido para as em-
presas”, disse Fabio Ejchel, 
superintendente adjunto da 
Receita.

     

Receita pode avaliar prazo 
maior para parcelamento 
de dívida de empresas

Ejchel, que participou do 
evento em São Paulo, na Fiesp, 
para discutir o saneamento 
fi nanceiro das empresas, acres-
centou que seria necessário 
estudar o histórico de regu-
laridade de cada contribuinte 
e que o parcelamento fosse 
acompanhado de uma segu-
rança do cumprimento desse 
pagamento. Ele exemplifi cou 
que, atualmente, o parcela-
mento ordinário é descontado 
da conta bancária da empresa. 
“Não sabemos como seria essa 
segurança, mas é preciso que 
não se onere os demais contri-
buintes”, acrescentou.

Em sua apresentação, Ejchel 
disse que nos últimos 16 anos 
foram realizados 30 programas 
de parcelamentos especiais e 
o que criou foi uma cultura de 

que esse é um benefício trivial, 
favorecendo que boa parte das 
empresas o abandone após a 
obtenção da certidão negativa 
e na expectativa de um novo 
programa. Fábio Pallaretti Cal-
cini, diretor adjunto do jurídico 
do Ciesp, lembrou que o índice 
de exclusão dos programas de 
parcelamento estaduais instituí-
dos de 2000 a 2009 é de 62% das 
empresas entre as companhias 
que aderiram aos programas. Só 
38% continuam no programa até 
o fi nal, notou Calcini.

Para ele, o que explica o 
elevado índice, excluindo da 
análise as companhias que têm 
conduta fraudulenta, é ausên-
cia de caixa das companhias, 
uma vez que fi ca responsável 
por recolher seu tributo e de 
seus clientes, além de ter de 

A Receita poderia analisar uma forma diferente de parcelamento que esteja mais 

adequado ao faturamento da empresa.

honrar o parcelamento. “A 
empresa não faz isso de má-fé, 
muitas vezes simplesmente 
porque está sem caixa”, afi r-
mou. Por isso, Calcini acredita 
que o parcelamento isolada-
mente não resolve a questão e 
defendeu um conjunto de so-

luções que passam pela opção 
de a empresa escolher parcelas 
fi xas ou relacionadas ao seu 
faturamento.

Ele sugeriu ainda a libera-
ção dos bens penhorados e 
depósitos judiciais para fazer 
frente à movimentação de suas 

atividades, o uso do precató-
rio próprio da empresa como 
moeda para pagamento do 
parcelamento, o pagamento de 
tributo com crédito de ICM e 
a não tributação de descontos 
concedidos para fornecedores, 
entre outras (AE).

Cobrança de bagagem
A Anac aprovou ontem (13) novas 

regras para o transporte aéreo de 
passageiros, válidas a partir de 14 
de março. Entre as mudanças, fi cou 
determinado que as companhias aé-
reas não terão mais que oferecer uma 
franquia de bagagens aos passageiros 
e que poderão cobrar pelo serviço. 
Atualmente, a franquia de bagagens 
é de um volume de 23 quilos nos voos 
domésticos e de dois volumes de 32 
quilos nos internacionais.

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

O resultado negativo no de-
sempenho do comércio para 
o mês de outubro, divulgado 
ontem (13) pela Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC), 
fez com que a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) 
revisasse a expectativa de 
queda do varejo restrito - que 
não inclui veículos automoto-
res e materiais e construção -, 
de 6,0% para 6,5% até o fi nal 
do ano. No varejo ampliado 
(que inclui veículos e material 
de construção), a expectativa 
de recuo é de 9,5%.

Descontados os efeitos sa-
zonais, o volume de vendas do 
varejo restrito recuou 0,8% 
entre setembro e outubro. 
Já o varejo ampliado registra 
a oitava queda do ano (-0,3% 
em relação a setembro), pu-
xado pela queda de 0,3% no 
segmento automotivo e de 4% 
no de materiais de construção. 
De acordo com o economista 

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, anunciou ontem 
(13) matérias que terão priori-
dade para votação no Plenário 
da Casa. Entre elas, estão a pro-
posta do senador licenciado José 
Serra (PSDB-SP) que permite 
aos três entes da federação a 
securitização de créditos tribu-
tários e não tributários.

Outra proposta que tem prio-
ridade, conforme o presidente 
do Senado, é o projeto que reduz 
as prestações dos empréstimos 
dos estados até 2018 e estabe-
lece um prazo adicional de 20 
anos para o pagamento. 

Substitutivo do senador 
Armando Monteiro (PTB-PE) 
institui uma série de contra-
partidas dos estados para a 
assinatura dos aditivos. Ganha 
prioridade também o exame 
de substitutivo da Câmara à 
reforma do ISS. O projeto, de 
autoria do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), altera a Lei 
Complementar 116/2003, que 
regulamenta o ISS. Outros pro-
jetos citados por Renan:

• que veda a reeleição para 
os cargos de presidente da 

Presidente do Senado,

Renan Calheiros.

O presidente Michel Temer 
comemorou e agradeceu ao Se-
nado a aprovação, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que cria 
um limite para os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos. Classi-
fi cando a proposta do teto dos 
gastos como a “primeira emenda 
que visa tirar o país da recessão”, 
Temer declarou ter “coragem 
para governar” e promover as 
mudanças que o país precisa.

“Se não tiver coragem, por 
que vou reduzir os gastos em 
dois anos e pouco [período 
para o fi m do mandato]? Para 
que mexer na Previdência? 
Poderia deixar para depois, 
para que outro cuide do país 
todo atrapalhado e desarticu-
lado. Mas esta não é a missão 
de quem deve tudo ao Brasil 
e de quem ama o Brasil”, afi r-
mou o presidente, ao discursar 
durante evento que anunciou 
o Programa de Renovação de 
Frota do Transporte Público 
Coletivo Urbano.

O Senado aprovou em segundo 

turno, a PEC do Teto dos 

Gastos Públicos.
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Entre os oito presos na 
Operação Hefesto, defl agrada 
ontem (13) pela Polícia Fede-
ral (PF), estão os secretários 
municipais de Cultura e Obras 
de São Bernardo do Campo, 
Osvaldo de Oliveira Neto e Al-
fredo Buso. Eles são acusados 
de participar de um esquema de 
desvio de verbas para constru-
ção do Museu do Trabalho, na 
região central do município. Até 
o momento, não há indícios de 
envolvimento do prefeito Luiz 
Marinho (PT).

Além das prisões temporá-
rias, foram cumpridos ainda 16 
mandados de busca e apreen-
são, inclusive no Ministério da 
Cultura, de onde saiu parte dos 

recursos usados na obra. Entre 
os bens apreendidos estão dois 
veículos de luxo – um BMW e um 
Porche – e R$ 300 mil em espécie 
de uma das empresas acusadas 
de envolvimento. Foram cum-
pridos ainda oito mandados de 
condução coercitiva.

Segundo o MPF, foram in-
vestidos no museu cerca de 
R$ 12 milhões, dos quais R$ 
7,9 milhões foram desviados. A 
procuradora Fabiana Bortz dis-
se que o grupo usava diversas 
estratégias para se apropriar 
do dinheiro que deveria ser 
usado na obra. O projeto inicial, 
por exemplo, foi feito por duas 
vezes, ao custo de mais de R$ 
500 mil cada (ABr).

Museu do Trabalho, na região central de São Bernardo.

Andréa Iseki/DGABC
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Impostômetro 
atinge R$ 1,9 trilhão

São Paulo - O Impostômetro, 
que mede o total de taxas, im-
postos e contribuições pagos 
pela população brasileira desde o 
começo do ano, registra hoje (14), 
a marca de R$ 1,9 trilhão. No ano 
passado, esse mesmo montante, 
calculado pela Associação Comer-
cial de São Paulo, foi atingido dois 
dias depois. Para a associação, o 
fato de a marca ter sido alcançada 
antes em 2016 não signifi ca que 
houve aumento do consumo ou 
melhora da economia. O avanço 
na arrecadação é atribuído ao 
programa de repatriação do 
recursos enviados ilegalmente 
ao exterior. “Nos últimos dois 
anos, a economia caiu mais de 
7%, o que resultaria em recuo 
na arrecadação. Não foi o que 
aconteceu, já que estamos com 
uma arrecadação quase igual a 
de 2015. Isso se explica pelo au-
mento da infl ação: com preços 
mais altos, pagam-se também 
valores maiores em tributos, 
já que estes recaem sobre os 
preços fi nais”, destaca em nota 
Alencar Burti, presidente da 
Associação (AE).

Brasília - O ministro Gilmar 
Mendes, do STF, não descartou, 
ontem (13), a possibilidade de 
anulação de delações divulga-
das sem o aval da Justiça, como 
vem ocorrendo com acordos da 
Odebrecht que citam a cúpula 
do PMDB e o presidente Michel 
Temer “Tem que ser examinado. 
O próprio relator tem que anali-
sar. (Mas) É possível”, disse.

Para o ministro, “vazamentos 
são crimes e trazem consequên-
cias”. “Às vezes, em uma consi-
deração de índole pessoal, sem 
nenhuma imputação, a acusação 
já se transforma na interpretação 
de vocês e no mundo político, 
uma questão de grandes conse-
quências. Não terá consequên-
cias penais, não terá relevância 
do ponto de vista jurídico, mas 
vai ter consequência”, disse 
Gilmar. Ele afi rmou ainda que 
os ministros do Supremo vão 
“ter que discutir com seriedade 
a questão dos vazamentos” de 
delações premiadas.

“Isto é muito sério. O vaza-
mento seletivo, antes de chegar 

Temer elogia aprovação da PEC e 
minimiza menor número de votos

quem conversou ainda esta-
vam chegando a Brasília. “A 
votação agora foi menor que a 
primeira, mas se deve ao fato 
de o presidente Renan ter an-
tecipado a votação inicialmente 
programada para tarde. Peço 
desculpas e licença para esse 
comentário trivial, e revelar 
que isto ocorreu por causa da 
ausência de senadores e não a 
voto contrário”, explicou.

Ao agradecer ao Congresso 
Nacional pelo que chamou de 
“competência” e “preocupa-
ção absoluta com o Brasil”, o 
presidente citou ainda que a 
parceria do Executivo com os 
parlamentares está permitindo 
as vitórias recentes do governo 
no Congresso. “Há confl itos, 
há problemas no país, mas não 
podemos mantê-los indefi nida-
mente”, defendeu ainda, men-
cionando o pedido que fez ao 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, para acelerar 
as investigações envolvendo o 
nome de políticos (ABr).

Ontem (13), a PEC 55/2016 
foi aprovada pelos senadores 
por 53 votos a 16, número 
menor do que a votação em 
primeiro turno (61 a 14). 
Temer justifi cou a diferença 
nas votações afi rmando que 
muitos parlamentares com 

PF prende secretários 
de São Bernardo

Renan anuncia prioridades 
para votações neste ano

República, governador e 
prefeito; que altera a Lei de 
Licitações; do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), que dispõe 
sobre a exploração de jogos 
de azar; de Renan Calheiros, 
que veda a edição de medidas 
provisórias capazes de gerar 
desequilíbrio econômico-
fi nanceiro dos contratos; de 
Renan Calheiros, que defi ne 
os crimes de abuso de auto-
ridade (Ag. Senado).

Gilmar Mendes: ‘é 
possível’ que delação da 
Odebrecht seja anulada

à autoridade, que no caso é o 
ministro Teori Zavascki, que é o 
relator. São muitos os problemas 
que precisam ser discutidos. 
O STF tem que tomar posição 
sobre isso”, disse Gilmar. A res-
peito do pedido do presidente 
Michel Temer de celeridade nas 
investigações em andamento, 
Gilmar ponderou que a velo-
cidade não é o preponderante 
no momento. “O importante, de 
fato, é esclarecer esses episó-
dios, os vazamentos” (AE).

Recuo nas vendas do 
comércio deve chegar a 6,5%

da CNC, Bruno Fernandes, a 
manutenção da elevada taxa 
de juro real e a fragilidade do 
mercado de trabalho são os 
principais impactos negativos 
para o desempenho. 

“Apesar do cenário mais be-
nigno para a infl ação no perío-
do, com o índice convergindo 
para a meta, a permanência de 
alta do custo do crédito e do 
desemprego difi culta a recu-
peração das vendas. Mesmo 
diante de expectativas menos 
desfavoráveis, difi cilmente o 
varejo deixará de registrar 
seus piores resultados histó-
ricos”, afi rmou.

O destaque negativo de 
outubro no varejo restrito 
foi motivado pelos ramos de 
super e hipermercados e de 
combustíveis e lubrifi cantes, 
que acusaram respectivamen-
te quedas de 0,6% e 1,7% 
em relação ao mês anterior 
(ABr).
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OPINIÃO
Limite crítico

Atualmente, com a 

forte turbulência 

econômica e política 

tudo é preocupante. Não 

sabemos o que realmente 

está se passando 

Por certo há muitas lutas 
pelo poder nos bastido-
res. O Brasil gasta acima 

do que arrecada, pagando juros 
anormais e está no limite crí-
tico da dívida. O país precisa 
de um mínimo de paz para se 
tornar uma nação de verdade e 
sair da mão dos aproveitadores 
que só causam ruína. Equilíbrio 
é a palavra-chave nas contas 
internas e externas, e na pro-
dução e consumo.

Capitalismo de mercado ou 
de Estado? Ambos dependem 
do ser humano e suas metas. 
Com os homens do mercado no 
comando, o alvo é maximizar o 
lucro e o domínio, o que afeta 
a liberdade. Com os homens 
do Estado no comando, a 
estratégia para conquista de 
mercados é avassaladora, 
perde-se a liberdade, a criativi-
dade e o anseio para conhecer 
o signifi cado da vida fi cam 
sufocados. Mas isso também 
está acontecendo no mundo 
dirigido pelo mercado com o 
cultivo da indolência e a roboti-
zação dos seres humanos. Com 
a falta de “coração” os homens 
de cérebro dominam.

Afastando-se do eu interior, 
o coração, o ser humano se 
desumaniza e pode provocar 
a destruição do planeta. O 
mundo precisa de liberdade e 
responsabilidade para que o 
ser humano possa alcançar o 
lugar que lhe cabe, buscando 
o equilíbrio nas relações entre 
os povos, possibilitando, com 
isso, produzir, comercializar, 
preservar, empregar, consu-
mir, evoluir.

Donald Trump, o presidente 
eleito dos Estados Unidos, 
surge como um líder caris-
mático que motiva os norte-
americanos a restaurarem a 
América. Fala do câmbio, mas 
a desordem vem desde 1971 
com o abandono de Breton 
Woods, sem que se estabele-
cesse um sistema adequado 
de paridades. Os interesses 
se consolidaram no sentido 
de aproveitar as condições 
favoráveis para fazer da Ásia a 
grande fábrica, gerando lucros 
para corporações e reserva 
de dólares na China. Agora as 
consequências estão criando 

enormes dificuldades num 
mundo endividado, desigual e 
com poucos empregos.

Quando a produção indus-
trial foi deslocalizada, poucos 
se preocuparam com as con-
sequências; os custos baixa-
ram, os lucros melhoraram 
e o consumidor tinha preços 
melhores enquanto o câmbio 
era manipulado. Agora há 
desemprego e desesperança 
nas ruas. Sem humanização 
espiritualizada da forma de 
viver não haverá saída.

Em recente artigo, o ex-
presidente Fernando Henrique 
Cardoso analisou as trans-
formações de nossa época, 
ressaltando que “as propostas 
para o futuro devem olhar as 
necessidades concretas das 
pessoas”; mas isso é o que a 
classe política deveria ter feito 
desde sempre. A credibilidade 
só advirá quando a ação revelar 
que há estadistas sérios no po-
der atuando para a construção 
que visa a melhora geral.

Ninguém pode se isentar de 
sua responsabilidade pessoal, 
nem os congressistas nem 
os juízes. O poder na mão de 
um só sempre foi danoso pela 
oportunidade de abusos. Tem 
de haver limites e responsabi-
lização pelas decisões pessoais 
ou no exercício do cargo. Uma 
reestruturação geral deve se 
iniciar com a reestruturação 
do ser humano que, se julgando 
dono do planeta, criou leis e 
normas com a sua vontade 
egocêntrica e restrita, des-
prezando as leis que regem a 
vida e propiciam o progresso 
e o desenvolvimento de forma 
equilibrada. 

As novas gerações nada 
diferem das anteriores; o pro-
blema está na estruturação 
do cérebro, mais mecanicis-
ta, infl uenciada pelas novas 
tecnologias de comunicação. 
Estagnada e com os talentos do 
espírito atrofi ados, a humani-
dade se encontra muito abaixo 
do lugar onde deveria estar, 
persistindo no erro quanto ao 
preparo dos jovens. Para que 
haja melhora efetiva é preci-
so reconhecer que trilhamos 
caminhos errados e devemos 
buscar o aprimoramento da 
nossa espécie.

(*) - Graduado pela FEA/USP, é 
articulista colaborador de jornais 

e realiza palestras sobre temas 
ligados à qualidade de vida. É 

também coordenador dos sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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“O que impede a con-
denação dos autores 
de violência é uma 

visão retrógrada de todo sis-
tema de segurança pública. E 
uma parte do sistema de justiça 
ainda não se conscientizou da 
gravidade da violência sexual 
para a sociedade brasileira”, 
avalia a diretora executiva do 
Instituto Patrícia Galvão, Jaci-
ra Melo. Para ela, não punir a 
violência sexual signifi ca deixar 
o Brasil no atraso.

De acordo com a pesquisa 
encomendada pelo Instituto 
Patrícia Galvão ao Instituto Lo-
comotiva, 59% dos entrevista-
dos acreditam que as vítimas de 
violência sexual que denunciam 
seus agressores não recebem 
o apoio de que precisam. Para 
54%, as vítimas não contam 
com o apoio do estado para 
denunciar o agressor. Segundo 
Jacira, o sistema de segurança 
pública culpa a mulher e busca 
justifi cativas. “O que se vê no 
sistema de segurança pública é 
o tempo todo a pergunta: ‘onde 
essa mulher estava?’ Com que 
roupa ela estava?’ Quando se 
busca justifi cativas, isso acaba, 
socialmente falando, autorizan-
do esse crime”, ressalta.

Maioria dos entrevistados acreditam que as vítimas de

violência sexual que denunciam seus agressores

não recebem o apoio de que precisam.

O diretor do Denatran e presi-
dente do Conselho Nacional de 
Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi, 
disse, em entrevista ao progra-
ma A Voz do Brasil, que, apesar 
do endurecimento das multas, 
os motoristas brasileiros ainda 
precisam se conscientizar sobre 
os riscos de dirigir alcoolizados. 
“É um problema enorme, apesar 
do grande empenho do Poder 
Público para conscientizar as 
pessoas com campanhas de fi s-
calização, existem ainda muitos 
motoristas que misturam álcool 
e direção”, disse. 

Segundo ele, em conversas 
com famílias que já perderam 
parentes em acidentes de 
trânsito, muitos disseram que 
gostariam que a pessoa tivesse 
sido parada em uma blitz, pois 
se isso tivesse acontecido, 
o acidente teria poderia ter 
sido evitado. Vicenzi também 
criticou o uso do celular por 
motoristas ao volante e disse 
que a grande ocorrência deste 
tipo de infração levou o governo 
a mudar o Código Brasileiro 

Banner de divulgação da Operação Lei Seca.
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Os países da América Latina 
e do Caribe enfrentam pelo 
quarto ano consecutivo uma 
queda nas suas exportações. 
De acordo com o último relató-
rio do BID sobre o assunto, em 
2016, a queda nas exportações 
na região foi de 6% e se deu 
principalmente em relação à 
China e aos Estados Unidos. 
Segundo a edição de 2017 do 
documento “Estimativas das 
Tendências Comerciais da 
América Latina e Caribe”, as 
exportações neste ano fi carão 
em aproximadamente US$ 
850 milhões, o que equivale a 
US$ 50 milhões a menos em 
relação a 2015. 

Além disso, de acordo com 
o relatório, essa queda aconte-
ceu principalmente nas expor-
tações para países da própria 
região (-11%), para a China 
(-5%), para os Estados Unidos 
(-5%) e para a Europa (-4%). 
Outra informação importante 
do documento é que nem 
todos os países da América 
Latina e do Caribe sentiram 
essa diminuição da mesma 
forma. As nações mais afetadas 
foram a Venezuela (-32%), 
que passa por uma grave crise 

Um cargueiro em Valparaíso (Chile), se prepara para zarpar.

G
et

ty
 Im

ag
es

Temer e 
Trump 
combinam 
agenda 

O presidente Michel Temer 
ligou, na manhã de ontem (13), 
para o presidente eleito dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
a quem reiterou o interesse bra-
sileiro em ampliar os negócios 
entre os dois países. Na con-
versa fi cou acertado que, após 
a posse de Trump, será lançada 
uma agenda Brasil-EUA para o 
crescimento, e que a partir de 
fevereiro será instituída uma 
equipe para defi nir os pontos 
dessa agenda.

Em nota, o Palácio do Pla-
nalto informou que Trump 
recebeu os cumprimentos 
do presidente brasileiro pela 
sua vitória nas eleições e que 
o norte-americano “cumpri-
mentou Temer pelas reformas 
e medidas para promover o 
crescimento do Brasil”. Trump 
apresentou também suas con-
dolências pelo acidente com o 
avião da Chapecoense. Ainda 
segundo o Planalto, a conversa 
entre os dois foi “bastante ami-
gável e positiva” e resultaram 
na concordância de que “as 
relações Brasil-EUA estão boas 
mas fi carão ainda melhores” 
(ABr).

Cerca de 70% acreditam 
que impunidade perpetua 
violência sexual no Brasil

A impunidade é o principal motivo para que um homem pratique violência sexual contra uma mulher. 
É o que pensam 76% das mulheres e 67% dos homens ouvidos na pesquisa divulgada pelo Instituto 
Patrícia Galvão

já foram vítimas de violência 
sexual. Espontaneamente, 
apenas 11% das entrevistadas 
afi rmaram já ter sofrido algu-
ma forma de violência sexual, 
mas o número sobe para 39% 
quando são apresentadas a 
uma lista de situações. Quanto 
aos homens, apenas 2% ad-
mitem espontaneamente ter 
cometido violência sexual, mas 
diante da lista de situações, 
18% reconhecem ter praticado 
a violência.

O velho ditado “segurem 
suas cabras que meu bode está 
solto” já pode estar com os dias 
contados, afi rma Jacira. Isto 
porque a pesquisa mostra que 
96% concordam que é preciso 
ensinar os homens a respeitar 
as mulheres, e não educar as 
mulheres a ter medo. “A socie-
dade ainda que tem uma visão 
muito atrasada em relação ao 
lugar de homens e de mulheres 
e isso é, em última instância, 
um dos incentivadores para a 
violência sexual”, diz a dire-
tora. A pesquisa ouviu 1.000 
pessoas de ambos os sexos, 
com 18 anos ou mais, em 70 
municípios das cinco regiões 
do país, entre os dias 6 e 19 
de julho de 2016 (ABr). 

Jacira cita como exemplo 
o caso do estupro coletivo 
ocorrido no Rio de Janeiro, em 
maio deste ano. “O primeiro 
delegado que atendeu disse 
que não foi um estupro coletivo 
porque a mulher foi num baile 
funk. Esse é só um exemplo de 
constrangimento. Estudos de-
mostram que perto de 10% de 
mulheres criam coragem e vão 
a uma delegacia para denunciar. 

Mesmo assim essas 10% não 
são atendidas com o rigor da 
lei, são menosprezadas, ou [a 
violência sexual] é vista como 
crime menor”, lamenta.

A pesquisa também mostra 
que 39% das mulheres en-
trevistadas afi rmam ter sido 
submetidas a algum tipo de 
violência sexual. Pela amos-
tragem, é possível estimar 
que 30 milhões de brasileiras 

Exportações da América Latina 
caem pelo 4º ano consecutivo

econômica e política, a Bolívia 
(-22%), a Colômbia (-21%) e 
o Equador (-15%). Isso se dá 
principalmente pela grande 
dependência desses países aos 
mercados asiáticos e pela queda 
dos preços de produtos básicos, 
como petróleo e metais, grande 
fonte de exportações deles. 

Já as nações que menos so-
freram com a queda nas expor-
tações foram o Brasil, o México 
e os países da América Central, 
que tiveram uma queda entre 
3% e 4%, já que não dependem 
tanto dos mercados asiáticos e 
nem das matérias-primas. O rela-

tório ainda aponta que políticas 
protecionistas que podem ser 
implantadas no próximo ano, 
como nos Estados Unidos, 
onde Donald Trump assumirá 
a Presidência, podem atrapa-
lhar ainda mais o cenário das 
exportações na região. “Uma 
aceleração da demanda dos 
Estados Unidos e da China 
poderia sustentar as exporta-
ções da região, mas o ressurgi-
mento de políticas comerciais 
protecionistas poderia afetar 
o prognóstico”, afi rmou o co-
ordenador do estudo, Paolo 
Giordano (ANSA).

Motorista deve se conscientizar 
sobre risco de beber e dirigir

de Trânsito para aumentar as 
punições para esses casos. 

Com o reajuste do valor das 
multas de trânsito, em vigor 
desde novembro, segurar ou 
manusear o telefone enquanto 
dirige agora está sujeito a uma 
multa de R$ 293,47. “O celular 
só deve ser utilizado com o veí-
culo parado ou com tecnologias 
como o bluetooth que permitem 
que o motorista permaneça 
com as duas mãos no volante”. 
Também esclareceu que a Lei 

do Farol Baixo, que obriga os 
motoristas a ligarem os faróis 
em rodovias mesmo durante o 
dia, está em análise pelo Poder 
Judiciário, após contestações.

“A interpretação mais re-
cente de uma liminar é que 
se não houver dúvida para o 
motorista de que está numa 
rodovia, ele deve ligar o farol. 
O farol aumenta a visibilidade 
do veículo e com isso possibilita 
um tempo maior de reação para 
os demais” (ABr).

Lei reconhece 
a profi ssão de 
designer de 
interiores

O presidente Michel Temer 
sancionou, com vetos, ontem 
(13) a Lei 13.369/2016, que reco-
nhece a profi ssão de designer de 
interiores e ambientes. Aprovado 
pelo Senado, assegurava o exer-
cício da profi ssão a portadores de 
diploma de curso superior nas 
áreas de Design de Interiores, 
Composição de Interior, Design 
de Ambientes na especialidade 
de Interiores, e em Arquitetura 
e Urbanismo. O veto, entretanto, 
recai sobre os incisos que pre-
veem a exigência do diploma de 
nível superior.

Na mensagem de veto, o presi-
dente argumenta que os incisos 
3º, 7º e 8º violam a Constituição, 
“ao instituírem limitações e ve-
dações ao exercício profi ssional 
por terceiros, e sem consonância 
com o comando constitucional 
apontado”. Também foi vetado 
o artigo 6º que possibilitava o 
reconhecimento do projeto do 
designer de interiores como 
obra intelectual, garantidos 
os direitos autorais deste e de 
outros profi ssionais habilitados 
para a elaboração de projetos 
(Ag.Senado).
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Crise econômica deixa o 
cliente mais exigente no Natal

Data mais importante 

do comércio, o Natal 

se aproxima com 

perspectivas não tão 

boas para o consumo

De acordo com a Asso-
ciação Comercial de 
São Paulo, o volume de 

vendas no país deve ter uma 
queda entre 4% e 5%, na com-
paração com o mesmo período 
de 2015. A grande questão no 
momento é o que as empresas 
e estabelecimentos precisam 
fazer para se salvar diante 
desse cenário. E mais: será que 
preparar os vendedores para o 
período pode colaborar com o 
aumento dos resultados? 

Os profi ssionais de vendas 
devem entender que uma nova 
demanda surgiu no mercado 
e que é preciso estar pronto 
para encará-la. A redução nas 
vendas não signifi ca que as 
pessoas pararam de consumir, 
mas diminuíram os gastos. Os 
consumidores que compra-
vam nos concorrentes mais 
caros agora vão aparecer no 
seu balcão em busca de um 
presente ou lembrancinha de 
menor custo. 

Isso não quer dizer, porém, 
que se contentarão com um 
serviço ruim – afi nal, eles estão 
acostumados a um atendimen-
to de qualidade. É a oportuni-
dade perfeita para o vendedor 

criar um bom relacionamento 
com esses novos clientes, que 
podem gostar do atendimento 
e continuarem como clientes, 
mesmo após a crise e ajudar 
ainda a melhorar o preço dos 
seus produtos.

Outra tendência provocada 
pela crise é o “atraso” para ir 
às compras de Natal, pois o 
consumidor passou a pesquisar 
com cuidado tanto sobre a qua-
lidade quanto sobre os preços 
de produtos e serviços. Neste 
momento, é fundamental que 
as lojas convençam o cliente 
de que vale a pena comprar 
antes e não deixar tudo aos 45 
do segundo tempo. 

Oferecer algo em troca - 
como desconto, premiação, 
sorteios, brindes ou até mes-
mo formas diferenciadas de 
pagamento – pode fazer a 
diferença. No entanto, mesmo 
que ofereça algo para que os 
consumidores comprem antes, 
é preciso estar preparado para 
as compras de última hora. A 
grande maioria vai esperar para 
ver as opções e, principalmen-
te, para ter a certeza de que os 
preços caíram ou não. 

O segredo para não ser afe-
tado pela expectativa negativa 
no fi m do ano é se adaptar às 
necessidades do cliente. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

A - Bolsas para Advogados
A BPP University, universidade inglesa de ponta e com taxa de empregabi-
lidade de 96% e 0% de reprovação de visto no Brasil, fechou um acordo na 
área de educação internacional com a OAB de São Paulo e Pernambuco. A 
partir de janeiro, todos os advogados credenciados à OAB dos dois estados 
terão direito a bolsas de estudos que abatem de 20% a 50% no valor de cursos 
de direito e de inglês na BPP University. A parceria da BPP University com 
a OAB de São Paulo e Pernambuco faz parte de uma série de atividades 
desenvolvidas pela BPP University para fortalecer a presença dos brasileiros 
na instituição. Para mais informações, acesse:  (www.bpp.com).

B - Efi ciência Energética
A KSB Brasil, líder na fabricação de bombas hidráulicas, acaba de lançar 
um novo conceito de efi ciência energética para seus clientes. Denominado 
FluidFuture®, trata-se de um conjunto de soluções integradas, entre 
aplicativo para diagnóstico rápido e equipamentos específi cos desenvol-
vidos pela própria empresa, que permitem maximizar a performance do 
equipamento em operação, oferecendo além de rendimento superior, 
melhorias signifi cativas no consumo de energia de todo o sistema hidráulico 
que pode chegar até 60%. A empresa mais uma vez inova e traz soluções 
aos seus clientes com foco na redução de custo de operação e máxima 
performance do equipamento. Saiba mais em (www.ksb.com.br).

C - Administração de Condomínios 
Síndicos, administradores e profi ssionais interessados em ingressar no 
segmento condominial: o primeiro módulo do curso mais completo de ad-
ministração de condomínios está confi rmado para março, na Universidade 
Secovi. Os alunos terão aulas de conceito, estrutura, legislação, organização 
e funcionamento do condomínio edilício; assembleia condominial; gestão e 
administração do condomínio; administração fi nanceira; gestão de pessoas, do 
sistema de manutenção predial, de reformas e alterações de uso e de riscos; 
sistema de segurança contra incêndio; cobrança extrajudicial e atendimento 
aos clientes. Mais informações tel. 5591-1303 ou  (www.secovi.com.br).

D - Opções de Presentes
A grife italiana Emilio Pucci, conhecida por suas estampas desejo, traz 
acessórios e outros produtos como sugestões para presentear nesse fi nal 
de ano: entre os itens estão small leather goods, cintos e óculos com 
preços muito atrativos. Versáteis, as peças traduzem o DNA da marca - 
muitas delas trazendo seus icônicos prints, e variam entre nécessaires, 
carteiras, cintos, óculos de sol, chaveiros até chapéus e lenços. As peças 
já podem ser encontradas na loja da marca no shopping Cidade Jardim. 
Link para download das imagens: (https://we.tl/RWlv4pOzkc). Outras 
informações: (lojacidadejardim@pucci-br.com).

E - Franquia de Brinquedoteca
A rede Planeta Imaginário, brinquedoteca especializada em recreação 
para crianças em shoppings centers, tem meta certa para 2017: crescer 
70% o número de unidades e apostar em shoppings pelo interior do 
Brasil, além de um novo modelo de negócios: os quiosques. Esse modelo 
adequa-se a realidade econômica nacional, bem como aos shoppings que 
estão fora dos grandes centros. O investimento é menor e tem tudo a ver 
com o conceito do interior em cidades com menos de 300 mil habitantes. 

A rede é credenciada pela ABF, mantém presença em quatro estados e 
tem experiência de gestão consolidada. Outras informações acessando 
o site: (www.planetaimaginario.com.br).

F - Cafés Especiais
Imagine receber em casa, todo mês, um café especial fresco, produzido 
com todo o cuidado por um pequeno agricultor, selecionado e torrado 
artesanalmente pelo melhor barista do país. Essa é a proposta do projeto 
“Desafi o do Moço”, idealizado por Leo Moço, consagrado com o título de 
Melhor Barista do Brasil nos anos de 2013 e 2015. Ele traz aos amantes 
do café uma experiência única, com grãos especiais, selecionados por 
ele e enviados para o país inteiro. Uma vez por mês, os assinantes irão 
receber dois pacotes (250g cada) com dois cafés diferentes - que pas-
saram por processos distintos, por exemplo - para que você possa sentir 
a diferença e aproveitar o que de melhor esses grãos especiais têm a 
oferecer. Outras informações em: (www.cafedomoco.com.br). 

G - Empresas do Agronegócio
A Dinheiro Rural, publicação mensal da Editora Três, promove amanhã 
(15), a quarta edição do prêmio “As Melhores da Dinheiro Rural”, evento 
que homenageará empresas, cooperativas e produtores rurais que mais se 
destacaram no ano. A premiação acontece no Espaço Villa Vérico, R. Santa 
Justina, 329 – Vila Olímpia, a partir das 19h30, e contemplará as melhores 
práticas de gestão, bem como campeãs setoriais e destaques da agropecuária. 
Dentre as escolhidas, uma será reconhecida como a Empresa do Ano no 
Agronegócio. Na ocasião, será lançado o anuário ‘As Melhores da Dinheiro 
Rural’, com análise inédita sobre as empresas e o mercado.

H - Fabricante de Drones
Empresa que detém 70% do mercado mundial de drones e criadora dos 
modelos Phantom e o Inspire, a DJI estará presente na FITIC (Feira 
de Tecnologia e Inovação), que começa amanhã (15) e vai até domingo 
(18), na São Paulo Expo, ao lado de sua parceira no Brasil, a DroneSto-
re,  revendedora e única assistência técnica autorizada da marca. Serão 
lançados cinco drones: DJI Phantom 4 Pro, DJI Mavic, DJI Inspire 2, DJI 
Matrice 600 e Agras MG-1. Os dois primeiros terão lançamento inédito na 
América do Sul, ao passo que os outros três serão lançados ofi cialmente 
no Brasil. Os equipamentos conseguem identifi car uma pessoa ou objeto, 
segui-los por conta própria e reconhecem gestos que podem disparar 
uma foto, por exemplo. Mais informações: (www.fi tic.com.br).

I - O Negócio Fitness
Formada por um grupo de especialistas, a Bluefi t segue o modelo Low 
Cost, com mensalidades a partir de R$ 59,90 e academias acima de 1000m². 
Atualmente a rede possui 9 unidades já atuando no ABC, São Paulo, São 
Vicente, Joinville e Curitiba, além de 10 unidades em obras para serem 
entregues até fevereiro. O plano de expansão abrange as principais capitais 
do país e inclui 30 academias inauguradas até dezembro/2017, com projeção 
de faturamento de R$50 milhões no ano e o total de 200 unidades em 5 
anos. Para a Bluefi t, o famoso boca-a-boca ainda é a maior publicidade. 
Seus diferenciais em relação à concorrência vão além da estrutura. Com 
algumas unidades 24horas, a Bluefi t apresenta uma grade de aulas que 
agrada a todos os estilos. Saiba mais em (www.bluefi t.com.br).

J - Programa de Estágio 
O prazo das inscrições para o Programa de Estágio 2016 da L´Oréal Brasil ter-
mina amanhã (15). As 40 vagas abertas, com início do contrato em janeiro, são 
para as áreas de Marketing, Comunicação, RH, Comercial, Trade, Operações, 
Supply, Finanças, entre outras. O programa pode durar de um a dois anos e 
oferece vagas para o Rio de Janeiro e para São Paulo, além da possibilidade 
de estágio internacional. O processo seletivo valoriza experiências e história 
individual de cada candidato, sempre com foco no perfi l e potencial de cada 
um. A companhia valoriza a diversidade. Os futuros estagiários devem estar 
cursando ou já ter cursado o 4º período, com formação mínima em dezembro 
de 2017. Inscrições e mais informações em: (www.lorealtalentos.com.br). 

K - Raça Senepol 
Com 15 anos de Brasil, a raça Senepol vem se consolidando na pecuária 
de corte nacional por ser precoce, rústica, dócil e ter bom rendimento de 
carcaça. Nos últimos cinco anos, o número de rebanhos puros aumentou 
signifi cativamente, como resultado do crescimento anual de 35% no 
volume de membros da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos 
Senepol. Para orientar esses novos integrantes da entidade em relação 
ao Registro Genealógico da raça, a Associação conta com o “Manual do 
Criador”, que acaba de passar por uma atualização técnica. Dentre as 
informações estão os tipos de cruzamentos aceitos para formação da 
raça, assim como as categorias de registro, marcações, padrão racial 
com base nas normas pré-estabelecidas e padronizadas pelo Ministério 
de Agricultura. Mais informações no site: (www.senepol.org.br).

L - Carne Brasileira
O Brasil fecha o ano de 2016 exportando carne bovina para 133 países 
ao redor do mundo. Mas para a Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (ABIEC), esse número ainda pode crescer e 
novos mercados estarão no foco da entidade para 2017, como Coreia do 
Sul, Taiwan, Indonésia, Canadá, México e Japão. A projeção de vendas 
para estes países da Ásia e América do Norte soma a possibilidade de 
incremento de 180 mil toneladas ao ano. Em 2017, os Estados Unidos 
também estarão no centro de atenção. Os primeiros embarques de carne 
in natura ao país tiveram início em junho. Até novembro, a indústria 
brasileira exportou 525 toneladas ao mercado americano. 

M - Inovação Empresarial 
A everis, consultoria que oferece soluções de estratégia e de negócios, em 
parceria com a NTT Data, abriu as inscrições para o Open Innovation Business 
Contest, uma competição global de startups, que reunirá representantes de 
10 países. São Paulo sediará uma das semifi nais, reunindo projetos com foco 
em realidade virtual, aumentada e mista, e que realizam cocriação neste 
universo. O projeto selecionado para representar o País na competição 
concorrerá com os escolhidos na mesma etapa, nas cidades de Tóquio, São 
Francisco, Londres, Tel Aviv, Toronto, Madri, Barcelona, Cingapura, Pequim 
e São Paulo. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 19, pelo site 
(http://oi.nttdata.com/en/contest). Tanto os projetos submetidos quanto as 
apresentações dos candidatos deverão ser feitas em inglês.

N - Produto Global 
Forno de Minas fecha o ano de 2016 com chave de ouro. A tradicional indústria 
de alimentos congelados e líder de mercado na comercialização de pães de 
queijo no Brasil acaba de enviar o primeiro contêiner da iguaria mineira para 
o Japão. Mais um importante passo para o pão de queijo se tornar um produto 
global. Há muito tempo a culinária japonesa rompeu as barreiras geográfi cas 
e conquistou os paladares brasileiros. Agora, é a vez do país nipônico receber 
o legítimo pão de queijo mineiro. Foram enviadas cerca de 8 toneladas do 
produto, que serão comercializadas por meio de um distribuidor parceiro.  
Além do interesse no consumidor nativo, no Japão, vivem cerca de 180 mil 
brasileiros, que já conhecem a Forno de Minas e ajudarão na divulgação.

A - Bolsas para Advogados
A BPP University, universidade inglesa de ponta e com taxa de empregabi-

A rede é credenciada pela ABF, mantém presença em quatro estados e
tem experiência de gestão consolidada. Outras informações acessando
o site (www planetaimaginario com br)

Acordo de reconhecimento mú-
tuo dos programas de certifi cação 
de Operador Econômico Auto-
rizado, entre Brasil e Uruguai, 
que facilita o comércio entre os 
países, foi assinado ontem (13). 
No acordo, são reconhecidos 
como de baixo risco os opera-
dores certifi cados em ambos os 
países. Segundo o secretário da 
Receita, Jorge Rachid, o país 
tem, atualmente, 72 operadores 
econômicos autorizados, o que 
totaliza 12,6% do volume de 
declarações de importação e 
exportação do país. 

Isso representa 12% do valor em 

reais transacionados no Brasil. A 
meta do órgão, no entanto, é che-
gar a 50% de declarações até 2019. 
“Desde o lançamento, o programa 
desperta interesse crescente na 
procura de empresas para obtere 
a certifi cação [de OEA]. Foram 
269 pedidos até o fi nal deste ano”. 
De acordo com Rachid, o acordo 
assinado facilita o comércio com o 
Uruguai, que chega ao volume de 
2,5 bilhões em exportações e 1,8 
bilhão em importações. O produto 
mais exportado é o óleo bruto 
de petróleo e a importação mais 
importante é a de leite e creme de 
leite concentrado (ABr).

Quase não houve alteração nas taxas de 
juros para a pessoa física entre outubro e 
novembro, segundo  pesquisa feita em seis 
modalidades pela Anefac. Na média, a taxa 
fi cou estável em 8,2% ao mês e 157,47% 
ao ano, a menor desde agosto último. 
No entanto, um dos principais meios de 
consumo, o cartão crédito continua nas 
alturas com uma taxa de 459,53% ao ano 
com alta de 0,26% acima da registrada em 
outubro último.

Na rolagem da dívida, a taxa ao mês 
atingiu 15,43%. A segunda modalidade 
mais onerosa ao consumidor continua 
sendo o cheque especial com taxa mensal 
de 12,56% e 313,63% ao ano, tendo sido 
corrigida em 0,40%. A maior elevação 
do período foi constata no empréstimo 
pessoal junto a fi nanceiras que estavam 
cobrando 8,35% ao mês e 161,79% ao ano, 
um aumento de 0,95%. E o que levou a 
estabilidade da taxa média foi o recuo no 
empréstimo pessoal bancário de 1,28% . 

Consumidor deve fi car atento. Juros dos 

cartões de crédito são de 459,53% ao ano.

Trata-se de uma quantida-
de 1,3% superior ao ano-
tado nos nove primeiros 

meses de 2015, quando ocor-
reram 1.522.988 nascimentos. 
Em setembro/2016 o indicador 
apontou a criação de 162.979 
novas empresas, número 6,0% 
menor do que o apurado em 
setembro/2015, quando ocorre-
ram 173.405 nascimentos.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, o recor-
de de novas empresas criadas 
no país de janeiro a setembro 
de 2016 foi determinado pelo 
chamado empreendedorismo 
de necessidade: dada a des-
truição de vagas no mercado 
formal de trabalho, pessoas 
que perderam seus empregos 
estão abrindo novas empresas 
visando a geração de alguma 
renda, dadas as difi culdades 
econômicas atuais.

O número de novos Micro-
empreendedores Individuais 
(MEIs) nascidos nos nove pri-
meiros meses deste ano foi de 
1.220.529 contra 1.159.388 no 
mesmo período de 2015, alta de 

Pessoas que perderam seus empregos abrem novas empresas visando a geração de alguma renda.
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Número de novas empresas criadas 
no ano ultrapassa 1,5 milhão

Entre janeiro e setembro, foram criadas no Brasil 1.542.967 novas empresas, o maior número para o 
período desde 2010, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas

5,3%. As Sociedades Limitadas 
registraram criação de 133.340 
unidades, representando queda 
de 12,9% em relação ao inter-
valo anterior, quando 153.042 
empresas surgiram. A criação 
de Empresas Individuais caiu 
22,1%, a maior queda entre as 
naturezas jurídicas, com um 
total de 101.498 novos negócios 
entre janeiro e setembro de 
2016; de janeiro a setembro do 

ano passado, o número havia 
sido de 130.289. 

A crescente formalização dos 
negócios no Brasil é responsá-
vel pelo aumento constante das 
MEIs, registrado desde o início 
da série histórica do indicador. 
Em sete anos, passaram de 
menos da metade dos novos 
empreendimentos (45,9%, em 
2010) para 79,1% no último 
levantamento. 

Para ajudar os consumidores 
brasileiros que sonham em im-
pulsionar seu próprio negócio, 
o projeto ‘Crescer e Vencer 
- Saúde Financeira para Micro-
empreendedores’, criado pelo 
SerasaConsumidor, tem inscri-
ções abertas até o próximo dia 
21. O programa irá selecionar 75 
micros da região Metropolitana 
de São Paulo para receber capa-
citação gratuita (Serasa).

Assinado acordo para facilitar 
comércio com o Uruguai

Juros fi cam estáveis, mas cartões 
cobram 459,53% ao ano

No período, também fi cou estável o 
juro sobre o Crédito Direito ao Consu-
midor (CDC) oferecido pelos bancos 
para a compra de automóveis. A taxa foi 
mantida como a mais baixa, de 2,32% ao 
mês e 31,68% ao ano. Já no comércio, o 
custo do crédito alcançou 5,90% ao mês 
e 98,95% ao ano, ou 0,68% mais do que 
em outubro. O diretor executivo de estu-
dos e pesquisas da Anefac, Miguel José 
Ribeiro de Oliveira, prevê apenas para o 
começo do próximo ano uma diminuição 
nas taxas como efeito do corte de 0,25 
ponto percentual na Selic. 

“Com certeza essa queda será repassa-
da para as taxas de juros das operações 
de crédito e será observada na próxima 
pesquisa de juros, a ser divulgada em 
janeiro de 2017”, disse. Ele afi rmou que 
o fato de o Banco Central ter efetuado 
essa baixa no último dia do mês ainda 
não houve tempo hábil para um impacto 
no mercado (ABr).

Neste tipo de fi nanciamento, a taxa ao mês 
passou de 4,68% para 4,62%, atingindo 
71,94% ao ano.
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A República está diante 

de situação bastante 

delicada e se o bom 

senso e o entendimento 

não prevalecerem tende 

a se agravar

Trata-se da divergência, 
quase confronto, entre 
dois poderes por causa 

da votação na Câmara Federal 
da proposta das 10 medidas 
de combate à corrupção, ori-
ginária do Ministério Público 
Federal. Ao ser apreciado 
pelos deputados o texto sofreu 
algumas alterações, culminan-
do com a introdução, a título 
de atualização da lei de abuso, 
de dispositivo que enquadrou 
membros do Judiciário e do 
Ministério Público, incluindo 
situações passíveis de puni-
ções no caso de ser confi gurado 
o ato. 

Da polêmica inicial instalou-
se claro confronto entre as 
partes – legislativo, judiciário e 
procuradores. Evidentemente, 
o tema precisa ser tratado, a 
questão é relevante, até por-
que a lei sobre abusos data de 
1940, porém, este não é o mo-
mento, nem correta foi à forma. 
Depois de a comissão especial 
da Câmara, representada por 
todas as bancadas partidárias, 
haver aprovado por unanimi-
dade o relatório, no Plenário 
o dispositivo foi introduzido 
no texto e aprovado já na 
madrugada. 

Isso causou reação do judici-
ário com declarações inclusive 
de membros do STF e de inte-
grantes do Ministério Público 
Federal. Os procuradores que 
integram a força-tarefa da 
operação Lava Jato chegaram 
a cogitar de demissão, caso a 
lei venha a ser aprovada, por 
entenderem que a medida seria 
não só retaliação como tam-
bém manobra para prejudicar 
a operação. Com isso, criou-se 
clima de crise institucional.

Para agravar, houve o recen-
te episódio entre judiciário e 
Senado com a decisão liminar 
do STF afastando Renan Ca-
lheiros da presidência dessa 
casa legislativa, ampliando 
a crise inclusive com a clara 

desobediência do senador em 
não acatar a ordem judicial, o 
que signifi ca crime. Na sequ-
ência, o STF promoveu sessão 
extraordinária para o plenário 
da Corte decidir o impasse e 
protagonizou inexplicável ma-
nobra política ao não levar em 
conta a desobediência e ainda 
desconsiderar a liminar, revo-
gando seu efeito e mantendo 
o senador no cargo. 

Ficou evidente que o Su-
premo agiu para evitar o 
aprofundamento da crise entre 
poderes, mas abriu grave pre-
cedente ao atuar politicamen-
te. Cabe ao Judiciário julgar e 
decidir à luz do direito e da 
lei, porém, o que ocorreu foi 
uma tergiversação que macula 
o postulado maior da Justiça. 
Não deve o Judiciário agir 
como mediador político, mas 
aplicar a lei. Tudo isso mostra 
a situação institucional que 
vive o Brasil.

Em resumo, quando poderes 
se confrontam o caso é sério 
e delicado, especialmente no 
momento em que o Executi-
vo está fragilizado. Portanto, 
não há clima para embate de 
tamanha importância e fadado 
a intensa polêmica. E, além 
disso, a matéria ainda será 
votada no Senado, prevendo-
se a continuidade de discussão 
exacerbada. 

O desejável é um debate 
maior em torno do assunto, 
talvez não pelos atores atuais 
da cena. Quem sabe, uma 
comissão de alto nível e, so-
bretudo, isenta para formar 
um parecer de orientação e 
encaminhamento. Isto, porém, 
difi cilmente será aceito pelo 
legislativo que poderá alegar 
usurpação de prerrogativa.

Enfi m, é urgente buscar o 
ponto de equilíbrio, pois já 
se observa extrema preocu-
pação na sociedade, no meio 
empresarial e também entre 
investidores que desejam ver 
um país estável política e ins-
titucionalmente.

O momento é crítico e se 
não houver serenidade e bom 
senso pode fi car pior.

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da

Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

Lei de abuso de
autoridade cria clima
de crise institucional

O presidente da Associação 
de Jogos Eletrônicos e Simila-
res do Brasil (AJES), Arlindo 
Pereira Figueiredo Junior, ar-
gumentou que a legalização dos 
jogos de azar no Brasil poderia 
contribuir para gerar empregos 
e aumentar a arrecadação. Para 
ele, o Brasil não pode fechar 
os olhos para um mercado que 
existe na ilegalidade há anos e 
que, se legalizado, poderia ren-
der recursos para o estado.

“Há uma previsão de inves-
timento da ordem de R$ 700 
bilhões, somando-se cassinos, 
bingos e outras formas de jogos. 
Poderemos usar esse dinheiro 
em benefício da saúde e da 
segurança pública”, defendeu 
Figueiredo Júnior, ao participar 
da comissão geral que discutiu 
a proposta de um novo marco 
regulatório para os jogos de 
azar no Brasil. “Em vez de os 
agentes de segurança pública 
se ocuparem com a fi scalização 
das mais de 1 milhão de má-
quinas de slots que operam na 
ilegalidade, eles poderiam estar 
focados em questões ligadas 

propriamente ao combate ao 
crime”, acrescentou.

Também favorável à legaliza-
ção dos jogos de azar no País, o 
advogado Witoldo Hendrich Jú-
nior citou o exemplo da ilha de 
Malta, no mediterrâneo, onde, 
segundo ele, uma agência regu-
ladora de jogos on-line cumpre 
um papel fundamental. “O jogo 
on-line é a única indústria 
capaz de controlar e impedir 
o vício dos jogadores”, disse, 
destacando o papel da agên-
cia reguladora ao assegurar a 
operação de jogos eletrônicos 
online na maior parte dos países 
europeus.

“Nós atualmente não pode-
mos impedir que a pessoa gaste 
seu último real na Mega-Sena 
da virada. Ao contrário disso, as 
autoridades de jogos de Malta 
fazem com que seja impossível 
essa última aposta, porque não 
há como jogar online sem estar 
devidamente identifi cado com 
sua conta de jogador”, disse ele, 
reconhecendo que detestaria 
ver um parente seu viciado em 
jogos de azar (Ag.Câmara).

Presidente da AJES, Arlindo Pereira Figueiredo Junior.

O deputado Roberto de 
Lucena (PV-SP) destacou que 
a maioria da população é con-
trária à legalização dos jogos de 
azar no Brasil. Observou que a 
proposta ‘enfrenta oposição’ da 
PF, Receita, PGR e OAB. Ele 
participou de comissão geral 
sobre a proposta de marco de 
marco regulatório dos jogos 
de azar no Brasil. Para ele, 
a proposta tem custo social 
alto. Na sua visão, o País teria 
difi culdade de monitorar e fi s-
calizar os jogos e de evitar que 
os lugares de jogos se tornem 
ambiente propício para a práti-
ca de crimes como lavagem de 
dinheiro e caixa dois.

Em agosto, uma comissão 
especial aprovou o substitutivo 
do deputado Guilherme Mussi 
(PP-SP) ao projeto que legaliza 
e regulamenta as atividades 
de cassinos, jogo do bicho e 
bingos no País, inclusive o 
funcionamento de máquinas 
de videobingo, caça-níqueis, 
apostas e jogos on-line. Além 

Deputado Roberto de Lucena 

(PV-SP).

Nova 
contribuição 

previdenciária 
para 

microempresas
A Comissão de Desen-

volvimento Econômico da 
Câmara aprovou proposta 
que assegura a micro e pe-
quenas empresas o direito 
de substituir a contribuição 
previdenciária de 20% so-
bre a folha de pagamento 
por uma alíquota incidente 
sobre a receita bruta. Desde 
2011, o benefício fi scal de 
desoneração da folha de 
pagamentos já foi concedi-
do a mais de 56 segmentos 
econômicos para diminuir 
o custo com mão de obra e 
aquecer a economia.

Relator no colegiado, 
o deputado Helder Salo-
mão (PT-ES) defendeu a 
aprovação da proposta na 
forma de um substitutivo 
para corrigir imperfeições 
de técnica legislativa. “A 
medida é importante para a 
manutenção dos empregos e 
para auxiliar na recuperação 
da contratação de mão de 
obra, quando as condições 
econômicas melhorarem”, 
disse. Segundo o autor, 
deputado André Abdon 
(PRB-AP), o projeto oferece 
a micro e pequenas empre-
sas o mesmo tratamento já 
concedido a empresas de 
médio e grande porte. 

Abdon ressalta que as 
micro e pequenas são as 
principais geradoras de ri-
queza no comércio no Brasil, 
já que respondem por 53,4% 
do PIB do setor.

No PIB da indústria, a 
participação (22,5%) já se 
aproxima das médias em-
presas (24,5%). E no setor 
de serviços, mais de um 
terço da produção nacional 
(36,3%) têm origem nos pe-
quenos negócios. Segundo o 
IBGE, as micro e pequenas 
empresas são responsáveis 
por 60% dos 94 milhões de 
empregos no País e consti-
tuem 99% dos 6 milhões de 
estabelecimentos formais. 
O projeto tramita em cará-
ter conclusivo e será ainda 
analisado pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Renan também fez crí-
ticas ao vazamento de 
delações premiadas na 

Operação Lava Jato. “O Ministé-
rio Público infelizmente passou 
a fazer política, só política, e 
quando você faz política você 
perde a condição, defi nitiva-
mente, de ser fi scal da lei”.

Renan afi rmou que o procura-
dor-geral da República, Rodrigo 
Janot, colocou na força-tarefa 
da Operação Lava Jato três 
membros do MP rejeitados em 
sabatina pelo Senado para o 
Conselho Nacional do Ministério 
Público e para o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), e que “isso 
já demonstra o que ele [Janot] 
está pretendendo fazer com o 
Senado”. Os três membros do 
MP citados por Renan, no entan-
to, não integram ofi cialmente a 
força-tarefa da Lava Jato.

“De modo que as conduções 

Presidente do Senado, Renan Calheiros.

O plenário do Senado aprovou o texto fi nal da 
proposta que institui o teto de gastos públicos 
para os próximos 20 anos. O texto base da PEC 
já tinha sido aprovado mais cedo, mas dois tre-
chos da proposta tinham sido destacados para 
serem votados separadamente, numa tentativa 
da oposição de modifi car o texto.

O primeiro destaque tratava da limitação de des-
pesas obrigatórias, em particular o salário mínimo. 
A oposição queria retirar um trecho do texto que 
falava na despesa com o mínimo, de modo que 
ele não fosse afetado pelos limites orçamentárias 
impostos pela PEC. Por 52 votos a favor e 20 contra 

os senadores optaram por manter o texto original 
e não retirar o trecho proposto.

O segundo destaque tentava modifi car a 
proposta para garantir um limite mínimo de 
gastos com saúde e educação, mas também 
foi rejeitado por 52 votos contrários e 19 favo-
ráveis à modifi cação do texto. Após a votação 
dos destaques, o presidente Renan Calheiros 
ofereceu a redação fi nal, que foi aprovada por 
votação simbólica, conforme previsão regimen-
tal.  Assim, sem alteração, a PEC poderá ser 
promulgada na data prevista, em sessão solene 
amanhã (15) (ABr).

Senadores aprovaram, em segundo turno, o texto-base da proposta do Teto de Gastos.

Lucio Bernardo Jr/Ag.Câmara
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Antonio Cruz/ABr

Renan: ‘MP passou a fazer política’ 
e deixou de ser fi scal da lei

O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse ontem (13) que o Ministério Público “passou a fazer 
política” e que isso prejudica a função “de ser fi scal da lei”

delação do ex-diretor de Rela-
ções Institucionais da Odebre-
cht, Cláudio Melo Filho.

Renan disse que as delações 
“são vazadas seletivamente para 
permitir um pré-julgamento”. 
Em relação as notícias de que 
teve o nome citado na delação de 
Melo Filho, Renan disse conside-
rar o fato um absurdo. “Você tem 
o nome citado porque alguém 
interpretou que alguém falaria 
em seu nome. Isso é um absurdo. 
Isso só serve para alimentar o 
noticiário e permitir um prejul-
gamento das pessoas”, disse. 
Também comentou a primeira 
denúncia derivada da Operação 
Lava Jato protocolada contra ele 
no Supremo, pelo procurador-
geral da República. Renan negou 
ter cometido crimes ou irregula-
ridades e disse que está absolu-
tamente tranquilo em relação às 
investigações (ABr).

coercitivas, as buscas e apre-
ensões, o pedido de prisão, a 
prisão da polícia, a usurpação 
de competência, tudo é decor-
rente do fato do procurador-
geral da República ter colocado 
como membros da força tarefa 

três pessoas rejeitadas pelos 
senadores”, disse Renan. As 
declarações de Renan foram 
feitas após questionamento 
de jornalistas sobre notícias 
divulgadas na imprensa de que 
o nome dele teria aparecido na 

Senado aprova texto fi nal da 
PEC do Teto sem alterações

‘Maioria é contrária’ à legalização 
dos jogos de azar no Brasil

(PSD-SP), disse que os jogos de 
azar, como bingos, já funcionam 
no Brasil, apesar de serem ile-
gais. Para ele, com a legalização, 
o País teria controle sobre a ativi-
dade, os empresários pagariam 
impostos, e aumentaria a gera-
ção de emprego com carteira 
assinado, além de o turismo ser 
fortalecido. “Estamos há 70 anos 
perdendo dinheiro. No G-20, 
só três países não tem o jogo 
legalizado”, observou. Conforme 
ele, o Brasil está na contramão 
do desenvolvimento ao proibir 
os jogos de azar.

O presidente da Loteria do 
Estado do Rio de Janeiro (Lo-
terj), Sérgio Ricardo de Almei-
da, salientou que os jogos de 
azar são legalizados em países 
como França, Itália, Estados 
Unidos, Canadá e Alemanha. 
Na visão dele, a legalização 
representa uma oportunidade 
de incrementar o orçamento 
dos estados. “O Rio de Janeiro 
está preparado para receber 
cassinos”, disse (Ag.Câmara).

de legalizar os jogos, o projeto 
anistia todos os acusados da 
prática de exploração ilegal de 
jogos de azar e extingue os pro-
cessos judiciais em tramitação. 
Um requerimento de urgência 
para o projeto poderá ser vota-
do pelos deputados durante as 
sessões do Plenário.

Favorável à proposta, o presi-
dente da Comissão de Turismo, 
deputado Herculano Passos 

Legalização de jogos 
pode gerar emprego

A Comissão Mista da Desburocratização 
foi instalada ontem (13) pelo presidente do 
colegiado, deputado Júlio Lopes (PP-RJ). O 
relator, senador Antônio Anastasia (PSDB-
MG), manifestou sua intenção de realizar 
um trabalho criativo visando reduzir a bu-
rocracia na administração pública federal. 
Na primeira reunião, no próximo ano, será 
apresentado o plano de trabalho e terá  inicio 
debate das prioridades do colegiado.

O objetivo da comissão é avaliar pro-
cessos e rotinas realizados por órgãos e 
entidades da administração pública federal, 
assim como as respectivas estruturas orga-
nizacionais. Os processos e as estruturas 
administrativas que serão examinados pela 
comissão constarão de plano de trabalho 
previamente aprovado pelos membros 
colegiado.  No relatório fi nal da comissão 
constarão proposições destinadas à alte-

ração do ordenamento jurídico vigente, 
recomendações e propostas de fi scalização 
e controle.

A comissão é composta por sete sena-
dores e sete deputados, além de igual 
número de suplentes. 0 prazo de duração 
dos trabalhos da comissão será defi nido 
em cronograma aprovado pelo colegiado 
após a defi nição do plano de trabalho 
(Ag.Senado). 

Instalada a Comissão Mista da Desburocratização
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TRAVA – ensina Aurélio – é freio, ou aquilo 

que trava. Em outras palavras, é o que prende, 
que fecha, que tranca.

ENTRAVE signifi ca – pelo mesmo dicionário 
– obstáculo, estorvo, empecilho (Notaram? 
Não é empecilho, - como julgam algumas pes-
soas, por analogia com o verbo impedir – mas 
sim empecilho, cuja origem é o verbo empe-

cer: estorvar, difi cultar, criar obstáculos).
A Comunicação Humana apresenta, pelo 

menos, três desses problemas seriíssimos. Eles 
respondem pelos nomes sonoros de:

– INIBIÇÃO

– DESCONEXÃO e
– PROLIXIDADE

Esse “trio trágico” está descrito na trova que 
geralmente uso no Curso de Oratória Moderna. 
Está também está presente em meu livro “Falar 
Bem é Bem Fácil”:

“Tenho somente dois fi lhos
Dizia um pai infeliz
Mas um não diz o que sabe
E outro não sabe o que diz!”
Não dizer o que sabe corresponde a INIBIÇÃO 

e é o problema de um número quase infi nito 
de pessoas. Tendo embora, conhecimentos 
acumulados, não conseguem exteriorizá-los, 
verbalizá-los. No instante de falar, sentem um 
vazio na mente, borboletas no estomago, suor 
frio na testa e na espinha, tremor nas mãos e 
tremedeira nas pernas... A sensação experi-
mentada pelo orador, nessa circunstância, é a 
de verdadeiro suplício chinês!

Não saber o que diz funciona de forma dife-
rente. E tem duas vertentes. A primeira delas 
é quando a pessoa que está falando perde o “fi o 
da meada”, atrapalha-se na sequência da fala, é 
acometida pelo “branco”. De repente, fi ca sem 
saber o que está dizendo e o que tem a dizer em 
seguida... Vem então a repetição do angustiante 
“ham” ou “hum”, assim como longas pausas, 
e a busca desesperada de pontos e itens que 
deveriam estar presentes na memória, mas 
que, teimosamente, insistem em não atender 
à convocação mental do orador...

Esse fenômeno ocorre também na comuni-
cação dialogada, isto é, na conversação. Aí é 
cômico, porque a pessoa tem a “cara-de-pau” 
de virar-se para nós e perguntar: “Sobre o que 

mesmo que EU estava falando? ”
E o que acontece? Ficamos com “cara-de-

tacho”, porque, é claro, nós nem imaginamos 
sobre o que tal pessoa falava... Afi nal, se ela 
– que estava com a palavra – não sabe, muito 
menos nós, que já havíamos “desligado” há 
muito tempo! Na realidade, nós já estávamos 
“sintonizados em nossa própria frequência”, 
falando com nós mesmos!

A esse fenômeno danoso da comunicação, 
chamo Desconexão e, como se pode perceber, 
desvia totalmente a atenção do ouvinte.

O segundo problema verifi cável com quem 
“não sabe o que diz” recebe o nome pomposo 
de Prolixidade. É também conhecido como 
Verborragia ou Verborréia (que não devemos 
confundir com Verbosidade: virtude de quem 
é eloquente) ou ainda (horrível!) Logorreia! 
Ocorre quando o orador usa excesso de palavras 
para expressar uma idéia. Vulgarmente se diz 

que ele “fala mais do que o homem da cobra”. 
Depois de certo tempo, não tenham dúvidas 
de que esse orador estará falando sozinho. No 
auditório ou na comunicação compartilhada, 
ninguém mais estará ouvindo o que ele diz!

Depois de MUITO tempo, as manifestações 
são inequívocas. No círculo de conversação, 
as pessoas vão se retirando uma a uma. Ele é 
o famoso “espalha rodinha”. Em comunicação 
com o público, as reações não são menos “elo-
quentes”: os “ouvintes” (que, na realidade, não 
estão ouvindo...) olham para a porta, consultam 
o relógio, mexem-se nas cadeiras, coçam-se, 
tamborilam com os dedos sobre as mesas ou 
poltronas, fungam, suspiram... e intimamente 
pensam: “até quando este... vai falar? ” ou “o 
que eu estou fazendo aqui?” ou ainda “eu sabia 
que não deveria ter vindo...” 

Não se esqueça: se seu discurso – falado ou 
escrito – for prolixo, ele irá pro lixo!

Um evento que coordenei, há algum tempo, 
em um Centro de Convenções em Brasília, tinha 
vasta programação, com muitos palestrantes 
e oradores. Isso exigiu, um rígido controle do 
tempo de cada comunicador para que todos 
pudessem falar e o programa não extrapolasse 
os horários estabelecidos. Procurando atender 
esse importante item da programação, preparei 
quatro cartões de “aviso aos navegantes”, isto 
é, “aviso aos oradores”. Na sequência, seus 
textos diziam:

– V. Sa. tem 5 minutos para concluir.
– V. Sa. tem 2 minutos para concluir.
– V. Sa. esgotou  seu tempo!

 – V. Sa. será abatido a tiros!

Não foi necessário abater ninguém a tiros, é 
evidente, mas foi a maneira leve e bem-humora-
da de lembrar os oradores de seu compromisso 
com o relógio, com os outros oradores e com o 
público em geral!

Humor à parte, como fazer para fugir das 
travas e entraves da comunicação?

A maneira mais segura é recorrer a um Curso 

de Oratória! E não faltam, em todo o país, ex-
celentes cursos com professores competentes 
e dedicados.

Outro recurso é ler bons livros de comuni-

cação. E também nesse campo, somos privile-
giados, pois não faltam boas obras em todas as 
livrarias do país.

Um terceiro caminho é ouvir e observar 

bons oradores que, nas diversas áreas da co-
municação humana – nas escolas, nas entidades 
de classe, nos seminários, nas lides políticas, nos 
clube de serviço – dão, de maneira prática, ver-
dadeiras aulas de eloquência, retórica, postura, 
colocação de voz, persuasão e, enfi m, de atitude 
comunicacional correta e de trato respeitoso 
para com os ouvintes, o assunto, a educação 
e a bela e maviosa Língua Portuguesa, fator 
essencial para a excelência em Comunicação 
entre nós, brasileiros – ou, indo além – entre 
todos os mais de 250 milhões de luso-falantes 
que compõem o universo da Comunidade dos 

Povos de Língua Portuguesa!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor 
Universitário, Advogado e Jornalista. É Autor do livro 

“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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Travas e entraves 
da comunicação

Geo Vision Soluções Ambientais e Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.303.561/0001-71 – NIRE 35.300.374.932

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2016
Data, Hora e Local: 31/10/2016, às 17hs., na sede social. Convocação e Presença: Convocação dispensada, tendo em 
vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Roberto Koiti Nakagome – Presidente; Ana 
Cláudia Marques Spini – Secretária. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade: 1. Aprovar e ratificar 
a nomeação e contratação da empresa especializada HG Contacom Contabilidade Ltda., CNPJ/MF nº 05.066.615/0001-
34, CRC/SP nº 2SP022435/O-5, para proceder à avaliação, pelo seu valor contábil, na data-base de 30/09/2016, de: (a) 
10.254.693 quotas equivalentes a 50% do capital social da CGR Guatapará – Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda., 
CNPJ/MF nº 08.463.831/0001-01; (b) ágio; (c) mais valias (ativo Imobilizado); (d) impostos diferidos; e (e) mútuos financeiros 
ativos entre a Estre Ambiental S.A. e a Companhia, todos especificados no laudo de avaliação (“Acervo Líquido”), os quais 
serão conferidas para aumento de capital da Companhia, conforme estabelecido no item 3 abaixo (“Laudo de Avaliação”). 2. 
Aprovar o Laudo de Avaliação, o qual registra que o Acervo Líquido vale, na data-base de 30/09/2016, R$223.537.237,44. 
O Laudo de Avaliação constitui o Anexo I à presente ata. 3. Aprovar e homologar o aumento do capital social da Companhia 
no valor de R$223.537.237,44, com a emissão de 223.537.237 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão de, aproximadamente, R$ 1,00 por ação, fixado de acordo o artigo 170, § 1º, inciso II da Lei das S.A., 
passando o referido capital social de R$32.502.760,14 para R$256.039.997,58. 4. O aumento de capital ora aprovado 
é, neste ato, totalmente subscrito e integralizado pela Estre Ambiental S.A., com a expressa anuência da acionista ENC 
Energy SGPS, S.A., mediante a conferência ao capital do Acervo Líquido, tudo nos termos do Boletim de Subscrição que 
compõe o Anexo II à presente ata; 5. Aprovar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$256.039.997,58, dividido em 256.039.997 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 31/10/2016. Assinaturas: 
Mesa: Presidente: Roberto Koiti Nakagome; e Secretária: Ana Cláudia Marques Spini. JUCESP – Certifico o registro sob o 
nº 519.354/16-3 em 06/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Trombini Embalagens S.A.
CNPJ/MF – 11.252.642/0001-02- NIRE - 35300373260

Ata da 14ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 30 de setembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da empresa,
Rua Iguatemi, nº 192, 1o andar, conjunto comercial nº 14, Edifício Iguatemi Office Building,
Itaim-Bibi, São Paulo(SP), CEP 01451-010. Presença: Totalidade dos acionistas represen-
tantes do Capital Social. Convocação: Carta - convite dirigida a todos acionistas. Mesa:
Ricardo Lacombe Trombini – Presidente, Renato Alcides Trombini – Secretário. Ordem do
Dia: a) Aprovar a mudança do endereço da filial da Rua João Roso, nº 22, Pavilhão II,
bairro América, Farroupilha (RS), CEP 95.180-000, registrada na Junta Comercial do Rio
Grande do Sul sob NIRE 43901432852, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0004-47,
com a consequente alteração do caput do artigo segundo do Estatuto Social; b) Conso-
lidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações Toma-
das por Unanimidade: a) Aprovada, sem solução de continuidade aos negócios sociais,
a mudança do endereço da filial da Rua João Roso, nº 22, Pavilhão II, bairro América,
Farroupilha (RS), CEP 95.180-000, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul
sob NIRE 43901432852, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0004-47, para a Rodovia
RST 453, nº 196, bairro São Roque, Farroupilha (RS), CEP 95.180-000. Em consequência
do aprovado, a nova redação do caput do artigo segundo do Estatuto Social, fica assim
consolidado: “Artigo Segundo – A Sociedade tem sua sede e foro na Rua Iguatemi, nº 192,
1º andar, conjunto comercial nº 14, Edifício Iguatemi Office Building, Itaim-Bibi, São Paulo
(SP), CEP 01451-010, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE
nº 35300373260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0001-02, onde desenvolverá
somente atividades de escritório administrativo, e filiais nos seguintes endereços: Filial 1:
Rua José Casagrande, nº 803 – pavilhão I, Curitiba (PR), CEP 80820-590, registrada na
Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901122932, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.252.642/0010-95; Filial 2:  Avenida Caçador, nº 93, Fraiburgo (SC), CEP 89.580-000,
registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42900874419, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0008-70; Filial 3: Rodovia RS-122, Km. 61, s/nº - Pavilhão VI
– bairro América - Farroupilha (RS), CEP 95.180-000, registrada na Junta Comercial do Rio
Grande do Sul sob NIRE nº 43901432836, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0002-
85; Filial 4: com atividade específica de “comércio no atacado de papel, papelão e emba-
lagens”: Rodovia RST 453, nº 196, bairro São Roque, Farroupilha (RS), CEP 95.180-000,
registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43901432852, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0004-47; Filial 5: Rodovia EP-02, km 1,4, pavilhão III, bairro
Teutônia, Teutônia (RS), CEP 95.890-000, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do
Sul sob NIRE nº 43901432861, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0005-28; Filial 6:
Rodovia Maximiliano Gaidzinski, s/nº, pavilhão II, SC 446, Cocal do Sul (SC), CEP 88.845-
000, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42900874427, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0007-90; Filial 7: Rua Antonio da Veiga, nº 419, sala 11 –
bairro Victor Konder, Blumenau (SC), CEP 89012-500, registrada na Junta Comercial de
Santa Catarina sob NIRE nº 42900874435, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0009-
51; Filial 8: Avenida Fernando Ferrari, nº 1001, Pavilhão B1 – Box 02 – Anchieta – Porto
Alegre (RS), CEP 90200-041, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob
NIRE nº 43901544464, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0012-57; Escritório regio-
nal administrativo de coordenação e supervisão de representantes na Avenida
Higienópolis, nº 174 - 2º andar - conjunto 202-E - Centro - Londrina (PR), CEP 86020-908,
registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901160559, inscrito no CNPJ/MF
sob nº 11.252.642/0011-76. Destaca-se para cada filial o valor de R$1.000,00 (um mil
reais) do capital social.” b) Aprovada a consolidação do Estatuto Social na forma do anexo
I. c) Por constar erroneamente no cartão CNPJ/MF da empresa o estabelecimento situado
na Avenida Higienópolis, nº 174 - 2º andar - conjunto 202-E - Centro - Londrina (PR), CEP
86020-908 como filial e CNAE da atividade principal nº 17.33-8-00 – fabricação de chapas
e de embalagens de papelão ondulado, foi aprovada a correção para que passe a constar
como escritório regional administrativo de coordenação e supervisão de representantes e
CNAE principal nº 82.11-3-00 – serviços combinados de escritório e apoio administrativo,
sem atividade secundária. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como
ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada em forma de sumário às folhas
57 e 58 do Livro 01 desta empresa, escriturado através de processamento de dados, a
qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Renato
Alcides Trombini p/ Trosa S/A Administração e Participação, Ricardo Lacombe Trombini
e Italo Fernando Trombini Filho. Assinatura: Renato Alcides Trombini, Secretário.
Arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 469.811/16-0,
em sessão de 01/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CAF – Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35.3.0015447.9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de Outubro de 2016
Aos 25/10/16, às 10 hs, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, em SP/SP, reuniram-se os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 – Construcciones 
Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., CNPJ/MF nº 05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro em Beasain, cidade de Guipúzcoa, 
na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; 2 – Urbanización Parque Romareda, S.A., CNPJ/MF nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com 
sede e foro em Zaragoza, na Avenida de Cataluña, nº 299, ambas neste ato representadas por seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, OAB/SP nº 149.578, CPF/MF nº 175.976.708-
50, e 3 – Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A., CNPJ/MF nº 05.717.284/0001-55, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro em Beasain, 
cidade de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, neste ato representada pelo Sr. Agenor Marinho Contente Filho, CREA-RJ nº 56.146-D, CPF/MF nº 606.772.877-04. Observada a 
presença da totalidade dos acionistas e dispensada a convocação prévia pela imprensa facultada pelo § 4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi convidado para Presidente da mesa o Sr. 
Agenor Marinho Contente Filho que, para secretariar a reunião, convidou a mim, Danilo Pereira dos Santos para, após verificada a regularidade de instalação da sessão, deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre o pagamento, por meio da conversão em capital, da totalidade do crédito detido pela acionista Inversiones en 
Concesiones Ferroviarias S.A. , no valor total de €15.700.000,00, equivalente a R$54.252.920,00, à taxa de conversão de R$3,455600000000, contra a Companhia oriundo do mútuo 
financeiro firmado nas data, valores e registro descrito abaixo: Data - Valor do Crédito - Registro no Banco Central: 15/07/2015 - €15.700.000,00 - TA737171. 2) Deliberar sobre o aumento 
de capital da Companhia, mediante emissão de ações ordinárias, que serão subscritas pela acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. e integralizadas por meio da conversão 
do crédito supra aludido em capital. 3) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária 1) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a 
alteração na forma de pagamento da totalidade do empréstimo registrado no Banco Central do Brasil sob operação de número TA737171, devido à Acionista Inversiones en Concesiones 
Ferroviarias S.A. pela Companhia, no valor total de €15.700.000,00. A liquidação do empréstimo no Banco Central do Brasil ocorreu mediante operações simbólicas de câmbio em 20/10/2016, 
Tipo “Venda”, celebrado entre a Companhia e o Banco Santander S.A., à taxa cambial de 3,455600000000, no que resultou o valor em reais total de R$54.252.920,00. O pagamento do 
mútuo financeiro se efetivará em ações de emissão da Companhia, de forma a preservar o caixa da Companhia, cujo registro no Banco Central como investimento observará os respectivos 
contratos simbólicos de câmbio de 20/10/2016, Tipo “Compra”, celebrado entre a Companhia e o Banco Santander S.A., à taxa cambial de 3,455600000000, no que resultou o valor em reais 
de R$54.252.920,00, conferindo à Diretoria da Companhia os poderes necessários para praticar todos os atos necessários e ratificando os atos praticados até a presente data nesse sentido. 
2) Foi aprovada, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da Companhia nas seguintes condições: (i) valor do aumento: R$54.252.920,00, passando o capital social, desse 
modo, de R$472.525.200,00 para R$526.778.120,00; (ii) número de ações e preço de emissão: emissão de 54.252.920 ações ordinárias, sendo o preço de emissão das ações de R$ 1,00 
de acordo com o artigo 5º do Estatuto da Companhia; (iii) forma de subscrição e integralização: o aumento de capital ora deliberado será subscrito e integralizado nesta data mediante 
capitalização de créditos no valor de R$54.252.920,00, detidos pela acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. contra a Companhia, conforme Boletim de Subscrição que segue 
no Anexo I. 3) As acionistas Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. e Urbanización Parque Romareda, S.A. renunciam aos seus direitos de preferência para a subscrição do aumento 
de capital ora deliberado. Em razão das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 
526.778.120,00, totalmente integralizado, dividido em 526.778.120 ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a seguinte composição: R$7.425.000,00, 
correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., R$75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, pertencentes à acionista 
Urbanización Parque Romareda S.A., e R$519.278.120,00, correspondentes a 519.278.120,00 ações, pertencentes à acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. Acionista - 
Número de Ações - Preço de Emissão R$ - % de Participação: Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. - 7.425.000 - 7.425.000,00 - 1,4095118453287316%; Urbanización Parque 
Romareda,S.A. - 75.000 - 75.000,00 - 0,014237493387158904%; Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. - 519.278.120 - 519.278.120,00 - 98,5762506612841%; Total: 526.778.120 
- 526.778.120,00 - 100%. Em razão das modificações estatutárias, as acionistas acordam consolidar a versão vigente do Estatuto da CAF – Brasil Indústria e Comércio, S.A., a qual se 
transcreve integralmente no Anexo II da presente Ata. Posteriormente foi dada a palavra aos presentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; não tendo ninguém se manifestado, 
foi encerrada a ordem do dia. Encerramento – Nada mais havendo a tratar, Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, 
em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 25/10/16. Acionistas presentes: Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 
p.p. José Rogério Lima de Araújo; Urbanización Parque Romareda, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Inversiones En Concesiones Ferroviarias, S.A. p.p. Agenor Marinho Contente Filho. 
Diretor presente: Sr. Agenor Marinho Contente Filho (Diretor Geral). Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - p.p.José Rogério Lima de Araújo; Urbanización Parque Romareda, 
S.A. - p.p.José Rogério Lima de Araújo. Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. - p.p.Agenor Marinho Contente Filho; Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Danilo Pereira 
dos Santos - Secretário. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob a denominação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica cons-
tituída uma Companhia Anônima que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Companhia terá sua sede e foro em SP/SP, CNPJ/MF nº 
02.430.238/0001-82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, podendo abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da Diretoria. § 1º: A 
Companhia possui filial em RJ/RJ, CNPJ/MF nº 02.430.238/0002-63, situada na Praia de Botafogo, nº 300, 5º andar, Botafogo. § 2º: A Companhia possui filial em SP/SP, CNPJ/MF nº 
02.430.238/0004-25, situada na Rua Bresser, s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 – Brás. § 3º: A Companhia possui filial na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, CNPJ/MF nº 02.430.238/0005-06, na Avenida Ernesto Neugebauer, nº1.985, Parte, Humaitá. § 4º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia/SP, CNPJ/MF nº 02.430.238/0006-
97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A – Sítio Sant’ana, Boa Vista. § 5º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia/SP, CNPJ/MF n° 02.430.238/0007-78 situada na 
Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A, parte, Jardim Nova Europa. § 6º: A companhia possui filial localizada em SP/SP, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada na Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 420.3730 – Lapa. § 7º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na Rua São José, 860 – Cavaleiro, CEP.: 54210-570. § 8º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Osasco/SP, CNPJ/MF n° 
02.430.238/0012-35, situada na Rua General Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Parte, Presidente Altino. § 9º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0011-54, situada na Rua Desembargador Ferreira Mendes, nº 215, Edifício Master Center, Térreo, Sala 4, Centro Sul. § 10º: A companhia possui filial 
localizada na Contagem/MG, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, no Pátio de Eldorado, Via Expressa de Contagem, 1889 parte, Água Branca. Artigo 3º - O objeto da Companhia será: 
(i) Fabricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manutenção, instalação, montagem, modernização, compra, venda, aquisição, alienação, importação e exportação, 
transmissão, cessão, distribuição, arrendamento, projetos, exploração ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos, ferro-
viários e metroviários em geral; (i.2) de todo tipo de componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos, materiais fixos ou móveis e bens destinados a realização de atividade de 
transporte e mobilidade de qualquer tipo, inclusive simuladores (cabine e sistemas de informática para treinamento de condutores); (i.3) de todo tipo de comissionamento, integrações, sis-
temas e operação de sistemas ferroviários e metroferroviários em geral, bem como de seus componentes, inclusive sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens e ele-
mentos próprios das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; (i.5) de todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras 
públicas; (i.6) de todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as industrias elétricas, eletrônicas de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens 
materiais que tenham o caráter de auxiliares, complementares ou derivados das atividades compreendidas nos §s anteriores. (ii) Prestação de serviços de todos os tipos e, em geral os de 
estudo, assessoria, engenharia, treinamentos; (iii) A realização de todos os tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que tenham relação direta ou indireta com as 
atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação em outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisição, a qualquer título, de direitos para 
exploração, desenvolvimento, operação, administração, de empresas comerciais ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, armazém e negócios em geral; (vi) Representação de 
terceiros , como agente comercial, representante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e qualquer tipo de bens e produtos; (vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas 
e patentes, desenhos e modelos industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e assistência técnica relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, 
assessoria comercial e assistência técnica dentro e fora do território nacional para todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos ferroviários em geral, bem como de seus com-
ponentes, peças, acessórios e equipamentos; e (ix) Prestação de serviços de locação por conta própria ou por conta de terceiros . Artigo 4º - A Companhia terá duração por prazo indeter-
minado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 526.778.120,00, totalmente integralizado, dividido em 526.778.120 ações ordinárias nominativas, com 
o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a seguinte composição: R$7.425.000,00, correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar de Ferro-
carriles S.A., R$75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, pertencentes à acionista Urbanización Parque Romareda S.A., e R$519.278.120,00, correspondentes a 519.278.120,00 ações, 
pertencentes à acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. Acionista - Número de Ações - Preço de Emissão R$ - % De Participação: Construcciones Y Auxiliar de Ferro-
carriles S.A. - 7.425.000 - 7.425.000,00 - 1,4095118453287316%; Urbanización Parque Romareda,S.A. - 75.000 - 75.000,00 - 0,014237493387158904%; Inversiones en Concesiones Fer-
roviarias, S.A. - 519.278.120 - 519.278.120,00 - 98,5762506612841%; Total: 526.778.120 - 526.778.120,00 - 100%. § 1º: As ações poderão ser representadas por certificados, assinados 
por 2 diretores em exercício, podendo haver certificado múltiplo de ações. § 2º: Adotado o sistema de emissão de certificados para representar as ações, fica estabelecido que as ações 
ordinárias serão sempre nominativas. § 3º: Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manutenção das ações ordinárias em conta de depósito na instituição financeira 
que designar. § 4º: Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição do aumento de Capital Social, na proporção do número total de ações que possuírem. Tal direito deverá ser 
exercido no prazo de 30 dias a contar da primeira publicação da deliberação do aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As ações são indivisíveis 
e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A Companhia será administrada por 3 
membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição, 
sendo um Diretor Presidente, um Diretor Geral e um Diretor sem designação específica, observados os poderes indicados no artigo 9º a seguir. § 1º: Os Diretores poderão ser reeleitos e a 
investidura no cargo será feita por termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. § 2º: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título 
de honorários ou pró-labore, a ser fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, o substituto, acionista ou não, será designado pelos 
demais Diretores, servindo até o término do mandato do Diretor substituído. Artigo 9º – Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma institucional; (ii) disse-
minar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) zelar e responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento. § 1º - Compete ao 
Diretor Geral, nos limites deste Estatuto Social, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou pas-
sivamente, perante quaisquer terceiros  e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, 
inclusive perante a empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, 
endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis 
de interesse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a Companhia de 
obrigações para com terceiros , outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procurações 
“ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou 
intimações judiciais ou extrajudiciais. § 2º – Compete ao Diretor sem designação específica assinar letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, emitir, endossar, caucionar, descontar, 
sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária em operações até o valor de R$ 1.700.000,00 perante ao Banco 
Santander (033), Agência 0214, Conta Corrente nº 13.003.019-2 e nº 13002.904-4; Banco Citibank S.A. 745, Agência 0001, Conta Corrente nº 0146485-0; Banco Do Brasil S.A. (001), 
Agência 1914-3, Conta Corrente nº 1867-8 e nº 2072-9; Banco Bradesco S/A 237, Agência 2002-2, nº Conta Corrente 82000-8 e nº 81000-2, Banco Safra S.A. Agência 0115, nº Conta 
Corrente 016694-8, Deutsche Bank S.A. (Banco Alemão) (487), Agência Nº 0001 - Contas Correntes NºS 101481-4 e 101498-5. (i) As operações entre contas bancárias de titularidade da 
Companhia não possuem limite de valor para as transações; (ii) Para valores superiores ao indicado no § 2º acima, as transações poderão ser realizadas isoladamente pelo Diretor Geral, 
ou pelo Diretor sem designação específica em conjunto com o Diretor Geral. § 3º – Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação dos acionistas em 
Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demonstrações financeiras preparadas 
pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento 
de suas contas; (iv) Elaboração de propostas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos percebidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de con-
tratos entre a Companhia e qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de terceiros  em nome da Companhia; (vii) 
Outorga de procurações em nome da Companhia, as quais deverão mencionar expressamente os poderes conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo quando o documento 
expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do item “(i)” do § 
1º deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qualquer natureza, prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou 
quotas, bem como qualquer tipo de investimento em outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recuperação Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribui-
ções que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for 
necessário ou conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 12º – A Companhia terá um Conselho Fiscal não 
permanente, o qual somente será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, na forma da legislação vigente. § 1º: No caso de sua instalação, a Assembleia Geral elegerá 
três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para comporem o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. § 2º: As remunerações dos membros do Conselho 
Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 13º - Os membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas em lei, perceberão os honorários 
fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V - Da Assembleia Geral - Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos 4 primeiros meses após o 
termino do exercício social, para discutir e deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, quando houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros 
da Diretoria, quando for o caso. Artigo 15º – A Assembleia Geral Extraordinária será convocada em todos os casos para os fins previstos em lei, além daqueles previstos neste Estatuto, 
especialmente os do artigo 9º, § 1º. Artigo 16º – As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que convidará para secretário um dos acionistas presentes e, 
no caso de ausência, por quem a Assembleia designar. Capítulo VI - Do Exercício Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 17º – O exercício social terminará em 31 de dezembro de 
cada ano. Artigo 18º – Os lucros líquidos do exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no término do exercício, feitas as necessárias deduções de amortizações e 
depreciações dos bens fixos e das provisões, serão assim distribuídos: (i) 5% para o fundo de Reserva Legal até atingir 20% do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o disposto 
pelos artigos 152 e 202 da Lei nº 6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados em Assembleia Geral, excluídos o valor constituído para o fundo de reserva legal e a gratificação à 
Diretoria. § Único – A Companhia poderá levantar Balanços intermediários em períodos inferiores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos períodos inferiores ao exercício, 
regularmente apurados no balanço geral levantado no término do período, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das provisões, serão distribuídos 
entre reservas, remuneração de Diretores e dividendos aos acionistas, de acordo com o previsto no Artigo 18 do presente estatuto. Capítulo VII - Da Liquidação da Companhia - Artigo 
19º – A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A Assembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, 
elegendo os liquidantes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. Capítulo VIII - Disposições Gerais e Transitórias - Artigo 21º - As questões 
omissas neste estatuto serão decididas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais leis em vigor. Capítulo IX - Da Cláusula de Desimpedimento - Artigo 22º – Para os efeitos 
do disposto no Inciso III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem como do contido no Inciso IV do Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/96 e dos §§ 1º e 2º do Artigo 147, da 
Lei nº. 6.404/76, com as alterações propostas pela lei 9.457/97, os acionistas, seus representantes legais e os diretores declaram, através deste instrumento, não estarem envolvidos em 
qualquer ação criminal ou violação legal que impeça o exercício, por qualquer deles, de atividade mercantil, firmando, todos, o presente instrumento e a declaração dele constante, cientes 
de que, em caso de sua comprovada falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, bem como os atos subsequentes, nela 
baseados, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento. Jucesp nº 491.935/16-0 em 21/11/2016. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

GOLDENSOL HOLDING S.A.
CNPJ n° 26.626.769/0001-03 - NIRE N°: 35.300.498.259

Ata de Assembleia Geral de Constituição
Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Companhia, a Rua Ascânio Meo, 280 - Sitio Cocaia CEP: 04848-060
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização,
devidamente qualifi cados nos Boletins de Subscrição, que constituem o anexo I à ATA a que se refere esta Assembleia de Constituição, a saber: e Maria José
da Silva Pontes e Rogério Sampaio Curcio. Mesa: Presidente: Maria José da Silva Pontes Secretário: Rogério Sampaio Curcio Convocação: Dispensada
a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Deliberações: Aprovar a constituição de uma sociedade
anônima sob a denominação de Goldensol Holding S.A., com sede Rua Ascânio Meo, 280 - Sitio Cocaia - CEP: 04848-060 na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Aprovar o capital social inicial de R$1.000,00 (hum mil reais), representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10% (dez por cento), tendo sido
constatada a realização em dinheiro, de R$100,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S/A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei n°
6.404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem anexos n°s. I e II a ATA a que se refere esta Assembleia de
Constituição. Aprovar o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o anexo III à ATA a que se refere esta Assembleia de Constituição, 
dando-se assim por efetivamente constituída a Goldensol Holding S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. Eleger a Sra. Maria
José da Silva Pontes, brasileira, nascida em 22/12/1958, casada, empresária, titular da carteira de identidade RG n° 04.399.423-5, expedida pela Detran/
RJ em 25/08/2015 e o CPF/MF n° 605.561.297-68, residente e domiciliada à Avenida Porto Alegre, n° 83 - Incra - CEP: 23890-580 Seropédica/RJ para o
cargo de Diretora Presidente e o Sr. Rogério Sampaio Curcio, brasileiro, nascido em 10/07/1969, casado, empresário, titular da carteira de identidade RG 
n° 084.073.790, expedida pela IFP/RJ em 10/03/2008 e o CPF/MF n° 990.118.167-49, residente e domiciliado à Rua José Sombra, 111 - Irajá - CEP: 21230-
240 - Rio de Janeiro/RJ para o cargo de Diretor Financeiro sem designação específi ca, ambos com mandato de 2 (dois) anos, os quais declaram não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e
arquivado na sede da Companhia. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais).
Autorizar a lavratura da Ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1° do Lei n° 6.404/76. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionistas: 
Maria José da Silva Pontes; Rogério Sampaio Curcio. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 07 de outubro de 2016. Maria José da Silva
Pontes - Presidente; Rogério Sampaio Curcio - Secretário. Visto do Advogado: Ricardo Silva Sant´anna - OAB-RJ n° 118.253. Registrada na JUCESP
sob NIRE número 35.300.498.259 em 29/11/2016. Estatuto Social da Goldensol Holding S.A. Título I: Da denominação, sede, foro, prazo de duração e
objeto social. Artigo 1° - Goldensol Holding S.A. é uma sociedade anônima regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis. Artigo 2° - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo à Rua Ascânio Meo, 280 - Sitio Cocaia - CEP: 
04848-060, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir fi liais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do
território nacional ou no exterior. Artigo 3° - A Companhia iniciará sua atividade em 07 de outubro de 2016 e seu prazo de duração será indeterminado. Artigo
4° - A Companhia tem por objeto participar, como sócia ou acionista, do capital de outras sociedades ou empreendimentos, buscando sempre estimular a
atuação destas de forma eticamente responsável e com respeito aos direitos humanos, bem como apoiar e monitorar o desempenho das empresas de cujo 
capital participar, através de: a) mobilização de recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco; b) subscrição ou
aquisição de valores mobiliários que forem emitidos para fortalecimento da respectiva posição no mercado de capital; c) atividades correlatas ou subsidiárias 
de interesse das mencionadas sociedades. Título II: Do capital social e das ações: Artigo 5° - O capital social é de R$1.000,00 (hum mil reais), dividido
em 1.00 (hum mil) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - No caso de aumento de capital, os acionistas terão o prazo
de 30 dias para exercer o direito de preferência, sendo que o acionista pode ceder o seu direito de preferência. Parágrafo Segundo - As futuras transferências
de ações poderão também ser formalizadas apenas no Livro de Transferência de Ações nominativas, livro este que fi cará na sede da empresa. A empresa
poderá emitir certidão dos assentamentos nos livros de Registro de ações nominativas e Transferências de ações nominativas, nos termos do parágrafo 1 do
Artigo 100 da Lei 6.404/76, ou emitir Ata apresentando a composição acionária da sociedade em determinada data. Parágrafo Terceiro - O acionista que
pretender transferir suas ações, deverá expressamente comunicar o fato à Diretoria, apresentando as condições da negociação para que os demais
acionistas possam exercer o direito de preferência dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Tal limitação de circulação somente se aplicará ao acionista que assim
concordar, mediante averbação no livro de Registro de Ações nominativas, conforme dispõe o parágrafo único do Artigo 36 da Lei 6.404/76. Artigo 6° - A
Assembleia Geral que autorizar aumento do capital social indicará como será calculado o primeiro dividendo subsequente, a que farão jus as novas ações. 
Artigo 7° - Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas ou fundos de qualquer natureza, as novas ações, se emitidas, observarão as
proporções quanto à quantidade, espécie e classe de ações então existentes, no momento do aumento, devendo, ainda, ser integralmente observados os
direitos atribuídos a cada espécie e classe de ações de emissão da companhia. Título III: Da Assembleia Geral: Artigo 8° - A cada ação ordinária
corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 9° - As assembleias gerais de acionistas realizar-se-ão: a) obrigatoriamente, uma
vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social; b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim
o exigirem, com observância dos preceitos legais. Parágrafo Único - As assembleias gerais de acionistas serão convocadas conforme determina a Lei e será
presidida e secretariada por quem os acionistas presentes escolherem. Título IV: Da administração: Artigo 10° - A administração da sociedade compete à
diretoria, em conjunto ou separadamente, com as atribuições estabelecidas pelo presente Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Todos os membros da
Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos correspondentes termos, permanecendo nos respectivos cargos até a efetiva posse de seus sucessores.
Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral de Acionistas deverá fi xar e distribuir a remuneração dos Diretores. Parágrafo Terceiro - Os Diretores poderão
abrir mão da remuneração pelo exercício do cargo. Artigo 11° - A diretoria será composta de 2 (dois) membros, Presidente e Diretor Financeiro, que poderão
serem acionistas ou não, residentes no país. Artigo 12° - O prazo do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria são de 2 (dois) anos, mas
estender-se-á até a investidura dos novos membros eleitos. É admitida a reeleição. Artigo 13° - A Assembleia Geral Ordinária fi xará, anualmente, o montante
global da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo a cada um desses órgãos deliberar sobre a forma de distribuição do valor
fi xado entre os seus respectivos membros. Seção V: Conselho Fiscal: Artigo 14° - São atribuições do Presidente: I - fi xar a orientação geral dos negócios
da Sociedade; II - convocar a Assembleia Geral de Acionistas; III - aprovar as demonstrações fi nanceiras e o relatório da administração da Sociedade e 
submetê-los à Assembleia Geral de Acionistas; IV - aprovar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias
a obrigações de terceiros; V - representação ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele. Parágrafo Único - São atribuições do Diretor Financeiro: I
- gestão do movimento fi nanceiro da sociedade; II - aprovar as demonstrações fi nanceiras; III - elaborar o relatório da Administração da sociedade; IV -
representação ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele. Artigo 15° - O Conselho Fiscal, não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos
e de igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, somente funcionará nos exercícios em que for instalado por deliberação dos acionistas,
obedecido o disposto no Artigo 161 da Lei 6.404/76. Título VI: Das demonstrações fi nanceiras e da destinação do lucro líquido Artigo 16° - O exercício social
coincidirá com o ano civil. Artigo 17° - A Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício, obedecidos os dispositivos legais. Parágrafo Único - Os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório, equivalente à parcela de 5% (cinco por
cento) do lucro líquido de cada exercício. Artigo 18° - Poderão ser levantados Balanços Intermediários, fi cando a Diretoria, “ad referendum” da Assembleia
Geral, autorizada a distribuir dividendos antecipados. Artigo 19° - Por deliberação dos Diretores e, observadas as disposições legais aplicáveis, a Companhia
poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio. Título VII: Da liquidação. Artigo 20° - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, competindo à Assembleia Geral de Acionistas determinar o modo da liquidação e indicar o liquidante. Parágrafo Único - Liquidado o passivo, o ativo
remanescente será distribuído aos acionistas na forma determinada em lei. Artigo 21° - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo como o único competente
para dirimir questões oriundas da interpretação do presente documento. São Paulo, 07 de outubro de 2016. Maria José da Silva Pontes - Presidente;
Rogério Sampaio Curcio - Secretário; Visto do Advogado: Ricardo Silva Sant´anna - OAB-RJ n° 118.253.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE FGTS /
RECOLHIMENTO: ANOS DE 01/2000 a 09/2008

WORKLIFE – SERVIÇOS MÉDICOS E SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA, sediada nesta Capital à
Rua Alceu Wamosy, 272, CEP: 04105-040, inscrita no CNPJ sob nº 00.126.647/0001-64, torna público o
presente Edital de Convocação, a fim de esclarecer que em razão de autuação da lavra do Ministério do
Trabalho em 07/12/2010, Auto de Infração nº 021822603 (processo administrativo nº 46473009967/2010-
71/2010), que considerou como empregados os cooperados que nesta empresa prestaram serviço,
serve-se do presente para Convocar todos os trabalhadores que em razão da autuação ora informada e
cujos nomes abaixo reproduzidos constam da lista anexada ao referido Auto de Infração, mantiveram
vínculo de emprego no período compreendido entre 01/2000 a 09/2008, bem como os seus herdeiros ou
interessados, com o objetivo de proceder ao cadastramento e atualização cadastral para fins de
individualização dos recolhimentos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a
comparecerem a partir da data de hoje e durante todo o período de vigência do acordo de reparcelamento
do FGTS (próximos sessenta meses), na sede da empresa, munidos dos seguintes documentos, a saber:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; b) Documento de Identidade com foto; c) CPF; d)
Comprovante de residência; e) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP.  Listagem dos nomes:
ADRIANA DE OLIVEIRA LlNHARES;ALEXANDRE SHOJI; ANA BEATRIZ AQUINO G. SILVA;ANDREIA
SAN JUAN ARAUJO; ANDRESSA NIJENHUIS;BORIS JORDAN A THANASUF; CHARLISE
VILLACORTA BARROS; CHRISTIANE D’ OLIVEIRA MARQUES; DANIEL MAGALHÃES HOPF;
DANIELA BARBOSA DE GODOY MACHADO; DANIELE MELO DOS SANTOS; DIEGO FIGUElREDO
OLIVEIRA; FERNANDA OLIVEIRA BARRETO; FERNANDO JOSE VIElRA; GRAZIELA DE O.
SEMENZATI; GUSTAVO ROBERTO PEPlCELLI; JOAO SILVESTREDA SILVA; LAURA LUANA BRAGA
LAZARO; LIGIA PAONELLI BAIMBIRRA;LUCIA HELENA GARCIA RIBEIRO; MARCEL LUIZ
BRUNETTO; PAMELA NUNES GIL;PATRICIA SIRLENE A. VIANA;REGINA CELIA BRAGA DA SILVA;
SIMONE MADEIRA FERREIRO; WAGNER SILOTO HOERNER. S. Paulo, 05 de dezembro de 2016.
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Especial

Luana Lourenço/Agência Brasil

O projeto original prevê o aumento dos atuais 65 mil 
hectares para 222 mil hectares, em área contígua. 
No entanto, uma contraproposta apresentada pelo 

governo de Goiás na última semana autoriza a anexação 
de apenas 90 mil hectares à unidade de conservação, 
excluindo da ampliação as terras que dependem de re-
gularização fundiária, formando uma espécie de peneira 
de áreas protegidas.

Apesar de não ser a maior unidade de conservação do 
Cerrado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem 
uma importância estratégica para a proteção da região, 
segundo a pesquisadora e professora do Departamento 
de Ecologia da UnB, Mercedes Bustamante. “O parque 
é extremamente importante para a região e para o bio-
ma por tratar-se de áreas de Cerrado de altitude com 
endemismos (representantes de fl ora e fauna restritos 
a essa região) signifi cativos”, destaca. A lista de animais 
ameaçados de extinção identifi cados na área também in-
clui a onça-pintada; o socó boi jararaca; a águia-cinzenta; 
o cachorro do mato vinagre e duas espécies símbolo do 
Cerrado: o lobo-guará e o tamanduá-bandeira.

Para a fl ora, a ampliação do parque vai garantir a con-
servação de formações vegetais do Cerrado até agora 
desprotegidas, como a mata seca, predominante na 
região do Pouso Alto, a mais alta do Planalto Central, 
hoje fora dos limites ofi cias do parque. Além dessa, mais 
oito formações vegetais do bioma fazem parte do novo 
desenho da unidade: matas de galeria, cerradão, cerrado 
sentido restrito, parque cerrado, vereda, campo sujo, 
campo limpo e campo rupestre.

Segundo especialistas em Cerrado, pelas características 
do bioma, a demarcação fragmentada das áreas a serem 
protegidas não garante o grau de preservação que cabe 
a uma unidade de conservação de proteção integral. “A 
fragmentação reduz a sua efetividade da área protegida, 
com redução do fl uxo gênico, impactos sobre a funções 
importantes dos ecossistemas como ciclos do carbono 

Ampliação adequada do Parque dos Veadeiros 
pode garantir proteção a 50 espécies

Cachoeira dos Cariocas, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Cerca em área conhecida como Jardim de Maytrea estabelece atual limite do Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso.

Reuber Brandão, professor e pesquisador da UnB.

Fotos: Marcelo Camargo/ABr

O simpático pato mergulhão, de penacho na cabeça e bico longo e serrilhado para capturar peixes diretamente 
dentro d'água, tem apenas 200 exemplares em todo o mundo, 70 deles na região na Chapada dos Veadeiros 

(GO), de acordo com o pesquisador da UnB e doutor em ecologia, Reuber Brandão. Considerado uma das dez aves 
aquáticas mais ameaçadas do planeta, o pato-mergulhão está na lista das 32 espécies da fauna e 17 da fl ora que 
podem ser extintas caso a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros não seja feita de acordo com 

a proposta formulada pelo Ministério do Meio Ambiente, contestada pelo governo de Goiás.

e da água, e aumenta o impacto que as transformações 
no entorno das áreas tem sobre o interior protegido”, 
ressalta Mercedes.

Além disso, o modelo de “peneira”, com áreas não pro-
tegidas no interior do parque, inviabiliza a sobrevivência 
de algumas espécies ameaçadas, como a onça-pintada 
e o lobo-guará, que precisam de áreas extensas para 
suas atividades e reprodução. “Se pensarmos nas popu-
lações de antas, onças, lobos-guará e gaviões, estamos 
falando de animais que precisam de grandes extensões 
para caçar e sobreviver. A águia-cinzenta, que habita a 
região, já não tem sido vista pelos pesquisadores com a 
mesma frequência”, explica 
Brandão.

Já o pato-mergulhão pre-
cisa de águas cristalinas 
para capturar seu alimento 
diretamente dos rios. Se os 
cursos d´água são afetados 
pela atividade agropecuá-
ria, instalação de pequenas 
centrais hidrelétricas ou até 
pela mineração – ameaça 
que ainda ronda a Chapada 
dos Veadeiros – o bicho 
não consegue sobreviver e 
desaparece. O pato-mergulhão é reconhecido inclusive 
como espécie bioindicadora, ou seja, a presença dele em 
uma determinada área revela um bom estado de preser-
vação do ambiente, justamente o que está em risco na 
região dos Veadeiros neste momento.

“É preciso garantir a preservação dessas espécies 
para que a gente possa reverter o quadro de ameaça de 
extinção”, diz a especialista em pato-mergulhão Gislaine 
Disconzi, coordenadora do Censo Neotropical de Aves 
Aquáticas no Brasil. “A proposta [do governo de Goiás] 
vem com uma colcha de retalhos, é uma fragmentação 
tão grande do sistema que não ajuda, não melhora as 
condições atuais. Não tem valor científi co, não foram 

levados em conta os crité-
rios de biodiversidade. A 
proposta que o ICMBio e o 
MMA fi zeram é a correta, em 
área contígua, e contempla 
critérios de biodiversidade, 
é para isso que se quer a 
ampliação”, acrescenta a 
bióloga.

Responsável pela des-
coberta de 11 espécies 
de anfíbios, nove delas na 
Chapada dos Veadeiros, 
Reuber Brandão destaca o 
potencial de novos achados 
científi cos na região, ativi-
dade que pode ser estimu-
lada com a decretação da 
nova área do parque. Sua 
última descoberta foi em 
novembro: uma rã ainda 
não batizada, encontrada 
na Reserva Natural Serra 
do Tombador, uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) a cerca de 20 
quilômetros do parque federal.

O secretário executivo do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente de Goiás, Rogério Rocha, reconhece que a 
ampliação fragmentada pode não ser a ideal para a biodi-
versidade e para a implementação administrativa da nova 
área do parque, mas diz que a contraproposta priorizou 
a situação das famílias que vivem na área, algumas há 
décadas. Segundo ele, após a regularização fundiária de 
todas as áreas, o governo de Goiás vai dar o aval para a 
extensão do parque também nessas terras.

“Tem um motivo essa 
autorização de fazer esses 
90 mil hectares agora, é 
uma sinalização para o Mi-
nistério do Meio Ambiente 
de que nós somos a favor 
da ampliação. Goiás nunca 
foi contra, mas é que tem 
que ter uma expansão com 
responsabilidade social. A 
gente não pode garantir 
abstratamente ou juridica-
mente a proteção de uma 
área e esquecer de 230 
famílias, essa é a questão”, 

argumenta. Além disso, segundo Rocha, a intenção do 
governo de Goiás é criar na região do parque a Estação 
Ecológica Nova Roma, um tipo de unidade de conserva-
ção de uso ainda mais restrito que um parque nacional. 
“É uma área com nível máximo de proteção. São 7 mil 
hectares que são só para pesquisa e pesquisa com auto-
rização. Isso está no meio do parque”, pondera.

A conservação dos recursos hídricos, que dão ao Cer-
rado a fama de “caixa d'água do Brasil”, pela quantidade 
e importância das nascentes do bioma, também pode 
ganhar fôlego com os novos limites do Parque dos Vea-
deiros, benefi ciando atividades como o ecoturismo com 
foco nas belas cachoeiras da região e até a agropecuária, 
essencial para Goiás. “Os rios que nascem na Chapada 
também alimentam a Bacia Amazônica”, lembra Brandão. 
O Rio Preto, por exemplo, cuja nascente hoje está fora 
da área de proteção no parque, deságua no Rio Tocan-
tins, braço da Bacia Araguaia-Tocantins, uma das mais 
importantes do Brasil.

Por causa do impacto direto das mudanças da cober-
tura vegetal no regime de chuvas do Cerrado, o gestor 
ambiental da Fundação O Boticário, Danilo João Tenfen, 
diz que o impacto da decisão de não proteger determi-
nadas áreas vai muito além dos efeitos sobre a fauna e 
a fl ora. “Converter esses ambientes naturais, fl orestas e 
fi tofi sionomias em plantações, monoculturas extensivas 
e pastos vai modifi car o clima, o ciclo hidrológico e quem 
é mais afetado?”, questiona.

A pesquisadora e professora da UnB Mercedes Busta-
mante destaca que, por causa das mudanças climáticas, 
“as áreas de altitude estão entre as mais vulneráveis e 
devem ter sua proteção priorizada”, como é o caso de 
parte da Chapada dos Veadeiros, que chega aos 1,6 mil 
metros de altitude em alguns pontos ainda não abarcados 
pelo parque nacional.
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News@TI
Projeto Guri lança loja virtual   

@O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, man-
tido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – lança 

seu e-commerce, como parte das ações de 21 anos, produzido pela 
empresa band UP!Store, líder no comércio virtual de artigos de músi-
ca, entretenimento e cultura popular. Nela, serão vendidos produtos 
com a marca do projeto, tais como camisetas femininas e masculinas, 
almofadas, canecas, copos, chinelo, mousepad, capa para notebook, 
capa de iPhone 5/5S e 6/6S PLUS, capa de Motorola Moto G, capa 
para Samsung Galaxy S4/S5, squeezes, entre outros produtos com 
estampas que remetem às atividades musicais e culturais do Projeto. 
Com produtos disponíveis a partir de R$19,90, o e-commerce utiliza 
uma das melhores e mais confi ável base tecnológica do Brasil para 
e-commerce, a Tray Sistemas. Parte do faturamento da loja será 
revertido ao projeto a fi m de arrecadar fundos para investimentos 
(http://www.projetoguri.org.br/faca-sua-doacao).

Chatbots: você está 
preparado para

conversar com robôs?

No mundo do 

marketing, 2016 entrará 

para a história como 

o ano da invasão dos 

chatbots. Se o termo é 

novo para você, pode 

se acalmar que eu 

explico: Chatbots são 

sistemas de inteligência 

artifi cial utilizados para 

automatizar conversas e 

tarefas
 

A tecnologia ainda é nova, 
mas já se sabe que ela vai 
revolucionar, e muito, a 

forma como os consumidores 
se relacionam com marcas e 
empresas.

Com os chatbots, será possí-
vel inúmeros tipos de conver-
sas e transações automáticas 
com as empresas. Imagine tirar 
dúvidas, agendar consultas, 
fazer pedidos e reclamações 
e confi rmar pagamentos sem 
precisar interagir com seres 
humanos? Algumas marcas já 
estão adotando esse sistema 
em partes de sua comunicação 
e a tendência é que os chatbots 
cresçam em velocidade e esca-
la incríveis.

A Take, empresa de tecno-
logia móvel com 17 anos de 
atuação no mercado latino-
americano, convidou-nos para 
realizar uma pesquisa sobre o 
tema. O objetivo era entender o 
que os consumidores desejam 
em termos de comunicação 
com as empresas.

Nós entrevistamos 2.022 
pessoas em mais de 400 ci-
dades de todas as regiões do 
Brasil. 40% dos internautas 
que participaram da pesquisa 
disseram que preferem se 
comunicar com as empresas 
por texto. 30% escolheram 
a comunicação por telefone 
e outros 30% optaram pelos 
contatos presenciais, direta-
mente com um representante 
da marca.

A pesquisa foi além e quis 
saber quais canais os con-
sumidores brasileiros estão 
dispostos a adotar na comuni-
cação por texto com empresas. 
O Facebook Messenger já foi 
aberto para uso pelas empresas 
e conta com uma API para a pu-
blicação de bots. E o WhatsApp 
já alterou os seus termos de uso 
e em breve deve disponibilizar 
também uma API.

Por isso, nós quisemos saber 
a opinião dos entrevistados, e 
os resultados foram animado-
res: 70% disseram que estão 
propensos a conversar com as 
empresas através do WhatsA-
pp e do Facebook Messenger. 
15% disseram que provavel-
mente não utilizariam esses 
canais e 15% não souberam 
responder.

Antes de começar a falar 
sobre os chatbots, especi-
ficamente, a pesquisa quis 
entender qual o canal que as 
pessoas mais utilizam hoje 
quando precisam entrar em 
contato com uma empresa 

para fazer uma reclamação, 
um pedido ou uma sugestão. 
O telefone é o mais utilizado 
e foi apontado por 81% dos 
entrevistados, seguidos pelos 
e-mails (60%), aplicativos 
de mensageria (55%) e chat 
online (44%).

O curioso é que, ao ques-
tionarmos qual o canal mais 
adorado e o mais odiado, o 
telefone ficou em primeiro 
lugar nos dois casos, sendo o 
mais amado por 37% e o mais 
odiado por 24%.

O mesmo acontece quando o 
contato é iniciado pela própria 
empresa. O telefone é o canal 
mais utilizado, citado por 84% 
dos entrevistados. Novamente, 
ele é o mais adorado, apontado 
por 39%, e o mais rejeitado, 
na opinião de 31% dos par-
ticipantes. O que justifi ca o 
uso massivo do telefone é que 
geralmente é o canal onde se 
chega mais   facilmente até a 
solução. Enquanto isso, nos 
canais de texto nem sempre a 
experiência é boa, por diversos 
motivos. Bons exemplos são 
velocidade, no caso do Twitter 
e Messenger, e a quantidade 
excessiva de mensagens, no 
caso das SMS.

No caso dos chatbots...

Metade dos entrevistados 
se mostraram dispostos a 
conversar com chatbots, pois 
preferem atendimentos auto-
matizados. Chama a atenção 
que, apesar de ser relativamen-
te novo, 77% dos entrevistados 
já passaram pelo atendimento 
automático das empresas.

Porém, entre esses que já 
tiveram pelo menos um con-
tato com bots, 52% acharam a 
experiência ruim ou péssima. 
Desses, 67% prefeririam ter 
falado com um humano, 52% 
não conseguiram resolver o 
problema, 42% disseram que 
a máquina não entendia o que 
o cliente queria dizer e 27% 
acharam que o atendimento foi 
mais lento do que o normal.

Já entre os que gostaram 
da experiência, 54% afi rma-
ram que tiveram o problema 
resolvido, e também 54% con-
sideraram o atendimento mais 
rápido do que o normal.

 
O que podemos concluir?

Primeiramente, o óbvio: os 
consumidores esperam, antes 
de mais nada, um bom atendi-
mento, independentemente 
do canal ou da interface. As 
interações dos clientes com as 
marcas precisam ser atendidas 
com agilidade e cordialidade e 
trazer soluções reais.

Assim, novas tecnologias, 
como os chatbots, devem ser 
empregadas com o objetivo 
de melhorar a experiência 
do usuário. A pesquisa revela 
que os consumidores não são 
resistentes a testar novas 
tecnologias, desde que sejam 
bem atendidos.

 
(*) É líder de marketing do Opinion 

Box, empresa referência em soluções 
digitais para pesquisas de mercado.

Daniela Schermann (*)
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Hoje, praticamente tudo 
está permeado pelos 
avanços tecnológicos. 

Mas, apesar de tantas inova-
ções, algumas perguntas fi cam 
no ar: como isto pode melhorar 
o dia a dia nas grandes cidades? 
Como, além dos nossos celula-
res, estes municípios também 
podem se tonar smarts? 

É a partir destas perguntas 
que surge o conceito de smart 
city, uma estrutura de soluções 
tecnológicas e de gestão com o 
objetivo de oferecer os melho-
res serviços para os cidadãos, 
sempre priorizando a efi ciência 
dos processos. Seja com um avançado sistema de monitoramento 
de tráfego de veículos ou com um simples sensor nos postes de 
iluminação pública, passando por um software de controle da 
qualidade do ar. Atualmente, as cidades têm a seu dispor uma 
gama variada de recursos que auxiliam o poder público na tarefa 
de gerir os recursos e administrar as demandas das regiões.

Determinadas soluções envolvem investimentos elevados, 
outras nem tanto. Neste sentido, é de extrema importância pon-
derar a relação custo x benefício, pois ela é quem dirá se uma 
implantação é de fato viável para a cidade ou se outras menos 
tecnológicas atenderão de maneira mais adequada a realidade 
da região. 

E nesta conjunção de soluções, recursos e investimentos, 
encontramos uma das principais preocupações no cotidiano das 
cidades de qualquer lugar do mundo: o combate ao crime. Em 
todo o planeta, independente do nível econômico da localidade, 
existe o cuidado por parte dos poderes públicos com a manu-
tenção da segurança e ordem pública. 

Durante anos de pesquisa e observação de resultados em países 
de primeiro mundo, onde os recursos são maiores, percebeu-se que 
investir grandes quantias em material tecnológico, treinamento 
e aumento de efetivo não foi o sufi ciente para que os resultados 
referentes à segurança pública fossem satisfatórios e condizentes 
ao volume investido. E, com isso, quem acabou sendo afetado 
por algum insucesso foi mesmo o cidadão.

Câmeras, radares ou outras ferramentas desenvolvidas são 
todas importantes para a segurança, mas, nenhum sistema tec-
nológico ainda é capaz de substituir a experiência das pessoas 

A relação entre a 
segurança participativa e 
o conceito de smart cities
Nas últimas décadas, vivenciamos um avanço sem precedentes na tecnologia, principalmente na forma 
como ela interfere no nosso cotidiano. Ela está presente desde o momento em que acordamos e vemos 
as atualizações no smartphone, até as movimentações bancárias e o uso de aplicativo que nos informa 
o melhor trajeto para chegar ao cinema, cujo ingresso foi comprado e pago antecipadamente também 
via celular

em relação ao seu espaço: o vizinho que conhece os costumes 
dos arredores, o zelador que sabe como ninguém qual é a rotina 
do prédio e até mesmo o jornaleiro que está habituado à movi-
mentação do bairro. 

Todos possuem informações relevantes de inteligência e nem 
mesmo as forças policiais têm e, na maioria das vezes, podem 
ser peças-chave tanto na prevenção de crimes quanto para a sua 
solução. Em todo o mundo, há a preocupação em se criar um 
bom relacionamento entre as comunidades e os responsáveis 
pela segurança e a ordem pública, algo que no Brasil ainda está 
em desenvolvimento. 

Para a nossa realidade, o desenvolvimento de ferramentas que 
criem meios de comunicação entre os moradores e a polícia de 
maneira segura e efi caz resultam no que chamamos de segurança 
participativa. Isto ajuda a disseminar no povo a ideia de que ele 
também é dono do espaço público e, como tal, deve observar e 
cuidar.

Se focarmos exclusivamente na realidade da maioria das cidades 
brasileiras, que enfrentam a escassez de recursos, a segurança 
participativa tem um papel fundamental no sucesso das políticas 
públicas. Somar a inteligência vinda das ruas, dos cidadãos, ao 
trabalho efetivo das forças de segurança será mais preciso e poderá 
resultar em um aumento dos indicadores positivos referentes à 
segurança como, por exemplo, queda nos índices de assaltos, 
roubos e homicídios, sem, necessariamente ocorrer o aumento 
dos gastos dos governantes com o setor. 

Ainda no contexto brasileiro, a adoção de políticas de seguran-
ça participativa pode contribuir para trazer de volta o papel do 
policial como integrante importante da sociedade, sobretudo em 
sua comunidade, cuja aproximação com os habitantes devolve a 
confi ança em sua fi gura, valoriza a classe e incentiva a manutenção 
das boas práticas de trabalho.

Neste universo em que cidades se comunicam com os gestores 
por meio de bits e mensagens de texto, onde celulares dizem os 
caminhos a seguir e semáforos sabem a hora de abrir e fechar, a 
fi gura central para que todo esse mundo tecnológico seja seguro 
aos habitantes continua sendo a comunicação entre os seres 
humanos e a sua percepção do espaço que ocupam.

(*) É cofundador da Mooh Tech.

Com a crise econômica, mui-
tas pessoas se anteciparam e 
já realizaram suas compras 
de fi nal de ano durante a 
Black Friday. Porém, alguns 
brasileiros estão em busca 
dos melhores preços e ainda 
não sabem o que vão dar de 
presente para seus familiares. 
Como todos os anos, o Natal é 
a data que mais se consome, 
mas também é o período em 
que as pessoas mais se endi-
vidam no Brasil.

Com o avanço da tecnologia, 
muitas empresas passaram 
a oferecer seus produtos na 
internet e a pesquisa por preços mais acessíveis se tornou 
muito mais fácil, gerando economia para os consumidores. O 
que percebo, é que alguns consumidores se sentem receosos 
em comprar algum produto pelo e-commerce e isso tem alguns 
motivos como, por exemplo, valor alto do frete, não entrega de 
produtos, valores infl acionados, medo de levar algum tipo de 
golpe, entre outros.

O que posso reforçar nesse artigo é que realizar compras por 
meio dos e-commerces fi cou ainda melhor. Hoje, existem fer-
ramentas de monitoramento de preço que facilitam a vida dos 
compradores e proporcionam maior economia durante a época 
de Natal. Além da comodidade e variedade de produtos, pela 
internet ainda é possível checar os comentários e opiniões de 

outros usuários sobre a venda 
de um produto ou até mesmo 
a reputação da loja.

Além da vantagem de não ter 
que enfrentar fi las, trânsito, 
estacionamentos lotados, mal 
atendimento, entre outros 
desagrados, a compra online 
pode ser muito mais cômoda 
do que parece. O que muitos 
não sabem é que os preços das 
lojas online são mais baratos 
ou equivalente as lojas físicas, 
pois elas concorrem entre si. 
Isso faz com que você, por 
meio de ferramentas de mo-
nitoramento, possa comparar 

os preços de ambas as lojas (online e física), além de outras 
semelhantes que vendem o mesmo produto.

Estamos na era do consumo consciente e as plataformas 
estão aí para facilitar a vida do consumidor. Hoje, realizar uma 
compra na internet é muito mais simples do que há alguns 
anos. Por meio de um plugin, por exemplo, é possível moni-
torar preços de diversas lojas e produtos e encontrar aquele 
que melhor se encaixa no seu orçamento. A partir daí, é só 
realizar a compra, esperar o produto chegar na sua residência 
e curtir o Natal.

(Fonte: Patrick Nogueira é sócio-fundador do Baixou, startup do Espírito Santo 
especializada em ferramentas online que monitoram a variação de preço de 

mais de 3 milhões de produtos em todo varejo nacional).

Por que apostar nas ferramentas de 
monitoramento para as compras de fi nal de ano?

Primeiro app para identifi car plantas daninhas por meio de imagens de celular
Digital Farming é a nova revolução da 

agricultura moderna, uma tendência que 
promete mudar a forma de gerenciar as 
fazendas por meio de diversas tecnologias 
que possibilitam a tomada de decisão mais 
assertivas. E nesse cenário a Bayer busca 
sempre inovar para oferecer as melhores 
soluções aos produtores, por isso lança o 
aplicativo WeedScout, que reconhece plan-

tas daninhas por meio de imagens tiradas 
com o celular. Com este app os produtores 
têm a possibilidade de identifi car as plan-
tas daninhas ainda nos estágios iniciais, 
quando o controle é mais fácil.

Nas últimas décadas, o desenvolvimento 
de plantas resistentes e de difícil controle 
tem tirado o sono dos agricultores. E com 
o WeedScout, ele poderá contar com um 

auxílio no combate à resistência uma vez 
que, ao reconhecer a matocompetição, 
mune o produtor de informações necessá-
rias para que ele use o defensivo agrícola 
mais adequado. Com mais de 30 mil imagens 
registradas, o aplicativo conta um sistema de 
atualização colaborativa, ou seja, utiliza as 
fotos tiradas pelos usuários para aprimorar 
os seus algoritmos (www.bayer.com.br).
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Esta quarta, o décimo sexto dia da lunação é ótimo para os trabalhos e obter sucesso nos empreendimentos pessoais 
que iniciar. A Lua em aspecto positivo com Marte deixa o começo da manhã com muita energia e enorme disposição 
física e mental, bom para quem acordar cedo pois poderá se benefi ciar desse movimento. Às 10:10 a Lua entra em 
Câncer e o astral deve fi car mais sensível. Sentiremos necessidade de proteção e aconchego. O astral vai fi car mais 
introspectivo. À noite a Lua faz aspecto positivo com Netuno que favorece o descanso, a meditação e também traz se-
gurança emocional.
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Animação e espírito de inovador 
estão favorecidos e ganhando des-
taque os contatos, as comunicações 
em geral e assinaturas de contratos.  
Mudar a rotina irá trazer muito 
prazer, precisa realizar uma mu-
dança que seja necessária, não tema 
porque o período pede inovação. 
83/283 – Verde.

O clima mais familiar torna agradável 
o trato entre as pessoas e aumenta o 
entretenimento. Pense bem antes de 
agir para não ter que voltar atrás. As 
compras feitas nesta quarta tendem a 
agradar. A tendência é predominar a 
ordem e a disciplina e o dia terminar 
produtivo. 46/546 – Amarelo.

Alguém pode se aproximar de você 
e chamar sua atenção, mas não se 
precipite em tomar atitudes que 
possam mudar sua vida. Terá uma 
maior atenção de todos pela faci-
lidade de sua comunicação, mais 
ainda mais no amor e nas amizades. 
45/345 – Verde.

Se estiver preparado pode pensar em 
uma união social e até sentimental, 
mas evite rompimentos radicais. 
Fique atento aos acontecimentos e 
use de prudência e honestidade em 
suas ações para não errar. O dia é bom 
para tentar algo novo e obter melhor 
resultado.  68/368 – Azul.

Evite lugares onde possa haver 
provocação. Os compromissos serão 
penosos de cumprir desde manhã até 
o início da tarde. Os planos devem 
ser seguidos improvisando quando 
necessário, mas usando suas moti-
vações que serão muitas neste fi nal 
de 2016. 78/478 – Branco.

Com a Lua em Câncer, fi ca mais fácil 
promover o aconchego e a intimida-
de, se houver receptividade. Será 
mais fácil promover a intimidade e o 
aconchego com a Lua cheia. Não dei-
xe de agir, mas espere a hora certa 
para tomar atitudes, que irá ocorrer 
muito breve. 46/246 – Verde.

Os impedimentos que existiam 
começam a se dissipar e os resulta-
dos esperados irão aparecer breve. 
Nesta quarta que antecede o Natal 
mantenha a rotina junto dos amigos 
e familiares, com criatividade e 
imaginação. Algo desejado pode 
estar sendo conquistado neste fi nal 
de ano. 82/382 – Bege.

Dê valor àquilo que conquistou, mas 
procure conservar os bens e as ami-
zades. Não perca as oportunidades 
que surgirem através de diálogos 
que serão muito proveitosas. No 
início da noite, maior nervosismo 
e possibilidade de imprevistos 
podem atrapalhar as boas relações. 
89/489 – Lilás.

Os excessos e o espírito aventureiro 
estão em alta, porém, é bom não 
exagerar. Os resultados há muito 
esperados chegarão neste ano astral 
que vai começar após seu aniversário. 
À tarde, aumenta a tendência ao 
mau humor provocando transtornos 
emocionais. 56/656 – Marrom.

Poderá satisfazer um dos seus 
desejos mais antigos neste fi nal de 
ano. Imprevistos e interrupções 
podem alterar a rotina no começo 
desta quarta. Mantenha um clima de 
otimismo nesta fase mais delicada do 
ano. A atividade social e os negócios 
em andamento dão paz e equilíbrio 
88/488 – Vermelho.

O astral vai fi car mais introspectivo. 
À noite a Lua faz aspecto positivo 
com Netuno que favorece o des-
canso, a meditação e também traz 
segurança emocional. Os projetos 
e sonhos devem ser acalentados, 
usando a imaginação e criativi-
dade neste fi nal de ano. 80/580 
– Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, motivando-se e 
reafi rmando sua vontade. Uma boa 
relação familiar virá com o Sol já na 
casa quatro e a Lua em Câncer nesta 
quarta. O clima mais familiar torna 
agradável o trato entre as pessoas e 
aumenta o entretenimento. 75/375 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Dezembro de 2016.  Dia de São João da Cruz, São 
Agnelo, São Boaventura, Santo Esperidião, e Dia do Anjo Hahassiah, cuja 
virtude é a criatividade. Dia do Ministério Público. Hoje aniversaria a 
atriz Eva Wilma que chega aos 83 anos, o professor e teólogo Leonardo 
Boff que nasceu em 1938, o jogador de futebol Palhinha que faz 49 anos 
e a dançarina, cantora e atriz Vanessa Hudgens que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau, mesmo não sendo maior do que 
ninguém fi ca muito mais à vontade quando tem um corpo forte e uma voz 
forte, que lhe permita gestos largos. Mas mesmo quando isso não acontece, 
todos notam sua presença. Altamente fi losófi co, se preocupa desde muito 
cedo com princípios e razões que devem justifi car suas atitudes. Quando 
vive em um ambiente propício, desenvolve ética e demonstra seu poder 
educacional mais pelo exemplo do que pelas palavras. No lado negativo 
poderá arquitetar plano e estratégia para iludir os inocentes.

Simpatias que funcionam
Para fazer a pessoa amada aparecer sempre que 

desejar: O grande drama da amante é a vida que ela 
perde esperando seu amado aparecer. Nesses casos, 
o melhor a fazer é usar uma simpatia capaz de fazê-lo 
ouvir ou sentir o chamado a longa distância todas as 
vezes em que ela assim o desejar. Para isso, pegue 
uma foto dele, ponha-a sob um pires com mel, pingue 
algumas gotas do seu perfume preferido, depois deixe 
no peitoril de uma janela, enquanto houver luz do sol 
no céu. Quando escurecer, retirar e lavar o pires em 
água corrente. Se não for atendida na primeira vez, 
tente apenas mais uma vez. Se não der certo de novo, 
é melhor rever esse relacionamento.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar um 
esta-do de consciência dúbia. Que ataca, prejuízos comer-
ciais 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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Dark Room marca o encontro do 
dramaturgo Mário Viana com o ator 
Eduardo Martini. Viana, autor de textos 
que mesclam temas sérios a muito hu-
mor, criou aqui uma personagem feita à 
medida para o talento de Martini, ator 
que transita com o mesmo brilho da farsa 
ao drama. Uma drag queen aposentada, 
um rapaz sem profissão definida e uma 
garçonete de inferninho encontram-se 
em algum quarto escuro perdido do 
mundo. Wesley, o rapaz, contrata Shir-

ley Pão na Chapa para ensiná-lo a ser 
drag queen. Entre as aulas, surgem as 
lembranças de Janete, a mãe cansada 
de guerra. O humor cortante de Shirley 
e a visão prática de Janete empurram 
Wesley em sua busca pelo pai ausente. 
Com Eduardo Martini, Patrícia Vilela e 
Murillo Carraro.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira 
César, tel. 3151-4141. Sexta 21h30 e domingo 21h. In-
gressos: R$ 50 e R$ 25 ( meia). Até 18/12.

Show
Cibelle Hespanhol, começou 

a desenvolver sua técnica musi-
cal na cidade de Toledo/PR, aos 
7 anos de idade, onde realizou 
cursos de violão, estrutura 
musical e técnica vocal. Daí 
em diante, veio moldando e 
desenvolvendo todo seu apren-
dizado que revela no show Alta 
Tensão.

Serviço: Espaço Parlapatões, Pça 
Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 
3258-4449. Sexta (16) às 21h. Ingresso: 
R$ 35.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

“Paulo de Tarso”

No espetáculo “Paulo de Tar-
so”, o personagem Saulo tem 
sua vida centrada nas ideias 
de Rubens, sacerdote saduceu, 
que deixa claro sua oposição 
ao cristianismo. Saulo tem um 
carinho grande por Diná, prome-
tida de Rubens e simpatizante 
do cristianismo. Antes de seu 
encontro defi nitivo com Jesus, 
Saulo irá encontrar vários per-
sonagens convertidos à nova 
religião: Pedro, João, Hagar, 
Barnabé, etc. Em sua persegui-
ção aos cristãos, ele terá uma 
experiência real com Jesus, 
fi cando completamente cego. 
Sua visão retorna quando ele 

encontra um enviado de Deus, 
chamado Ananias. A partir daí, 
Saulo assumirá seu novo nome, 
Paulo, e será um divulgado das 
ideias de Jesus. Mesmo não ten-
do tido contato com o Mestre, 
por muitos ele é considerado 
o 12º apostolo de Jesus. Com 
Aguiberto Santos, Alexandre 
Zanchetta, Amanda Câmara, 
A-X Nunes, Bianca Bologna, 
Daniel Gawa, Eliana Ravanhani, 
Marcos Manrai, Maria Fernanda 
Peres e Ronney Thiago.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermer-
cado Extra Itaim), R. João Cachoeira, 
899,Itaim Bibi, tel. 4328-3842. Quinta (15) 
às 20h. Ingresso: R$ 15.

Estreia
Nesta semana a peça “Oração para um Pé de Chi-

nelo” entrará em cartaz. A peça 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 tragédia da realidade 
daqueles à margem, abrindo espaço para uma refl exão 
sobre a condição humana. Com Guilherme Barroso 
Rodrigues, Natália Kronig e Yorran Furtado.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros. 
Quarta (14) e quinta (15) às 21h. Ingresso: R$ 30 e R$ 15 (meia)

Adriana Arydes. Foto: Divul-

gação

No dicionário, “auê” 
signifi ca farra, 
tumulto, confusão ou 
barulho causado por 
uma algazarra

Em cena, a companhia Barca 
dos Corações Partidos 
apresenta 21 canções 

autorais e inéditas, em um espe-
táculo que mescla teatro, dança, 
performance e, claro, música. 
Criada em processo coletivo com 
a diretora Duda Maia, a encenação 
utiliza as letras como dramaturgia 
e os oito atores/cantores ainda 
são responsáveis por tocar todos 
os instrumentos ao vivo nesta 
verdadeira farra teatral. Com 
Ádren Alves, Alfredo Del-Penho, 
Beto Lemos, Eduardo Rios, Fabio 
Enriquez, Renato Luciano, Ricca 
Barros. Músico convidado: Rick 
de La Torre.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, 
Higienópolis, tel. 3662-7232. Sexta (16) e 
sábado (17) 21h e domingo (18) às 18h. 
Ingresso: R$ 70.

Musical “auê”

D
iv

ul
ga

çã
o

Cena do musical “auê”.

Encontro de fé

ORGULHO OU DISTRAÇÃO? Defronte ao Hotel Diniz, de pro-
priedade de D.Naná, achava-se um irmão alcoolizado. Por ali, de 
manhã e na hora do almoço, passa o médium a caminho do serviço. 
O Chico, de longe, notou que o rapaz estava num de seus piores dias. 
Não se contentava em cantar e fazer esgares: provocava também, 
apelidando, com jocosos nomes, quantos lhe passavam á frente. De 
leve e bem ao longe, passou sem ser visto pelo irmão embriagado, 
e já se achava distante, quando Emmanuel, delicadamente, lhe diz: 
- Chico, nosso amigo viu-o passar e esconder-se dele. Está falando 
muito mal de você e admirado de seu gesto. Volte e retifi que sua 
ação. O Chico voltou: - Como vai, meu irmão? Desculpe-me por 
não o ter visto, foi distração... - É já estava admirado de você fazer 
isto, Chico. Que os outros faça pouco caso de mim, não me inco-
modo, mas você não. Estava dizendo bem alto: como o Chico está 
orgulhoso! Já nem se lembra dos pobres irmãos como eu. Pensa 
que estou embriagado e foge de mim como se eu tivesse moléstia 
contagiosa... - Não, meu caro; foi apenas distração, desculpe-me. 
- Pensava que era orgulho. Está desculpado. Vá com Deus. Que 
Deus lhe ajude e lhe dê um dia feliz, pelo abraço consolador que 
você me deu. E Chico partiu. Ganhara uma lição e dava aos que 
o observavam outra bem mais expressiva. Livro: Lindos casos de 
Chico Xavier – Autor: Ramiro Gama

Lançamento
A cantora Adriana Arydes  apresenta 

repertório que inclui sucessos de sua 
carreira e participações especiais de 
Fátima Souza, Flavinho, Fred Pacheco, 
Jake Trevisan, Ziza Fernandes, Juninho 
Casimiro e Padre Zezinho. A artista tam-
bém mostra aos fãs uma nova canção, 
“O Menor da Casa Sou Eu”, que canta 
ao vivo pela primeira vez.

Serviço: Theatro Net São Paulo, R. Olimpíadas, 360, 
Vila Olímpia, tel. 4003-4173. Quinta (15) às 21h. Ingressos: 
De R$ 90 a R$ 120.
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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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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS DETILIO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Itaquaquecetuba - SP, no dia 11 de outubro de 1978, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Detilio e de Alzira dos Santos Detilio. 
A pretendente: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente departamento pessoal, nascida em São Paulo (Registrada em Penha 
de França) SP, no dia 01 de maio de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de José Marcelino de Oliveira e de Joana Eunice de Souza 
Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: GUILHERME ROSA BERTOLINO, estado civil solteiro, profi ssão 
securitário, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 18 de fevereiro 
de 1990, residente e domiciliado na Chacara Santo Antonio, São Paulo - SP, fi lho de 
Edson Bertolino e de Elaine Rosa Bertolino. A pretendente: KAROLINA RIBEIRO DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 12 de março de 1988, residente e domiciliada na Chacara Santo 
Antonio, São Paulo - SP, fi lha de Marques Braga de Almeida e de Gina Ribeiro Nunes de 
Almeida. R$ 35,00

O pretendente: VICTOR ACCARINI D'LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 15 de maio de 1991, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Agnes D'Lima e 
de Rosimeire Accarini D'Lima. A pretendente: TAMIRIS NUNES CANDIA, estado civil 
solteira, profi ssão analista, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, 
no dia 25 de julho de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Meliton Candia San Martin Neto e de Edilaine Nunes Candia. R$ 35,00

O pretendente: JONATHAN LEME MARTINS FERREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 
29 de setembro de 1988, residente e domiciliado na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, 
fi lho de Alberto Martins Ferreira e de Cleudes Leme Martins Ferreira. A pretendente: 
MAYARA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santo 
André (Registrada no 1º Subdistrito) - SP, no dia 04 de abril de 1997, residente e 
domiciliada na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lha de Jessé Gonçalves e de Ivone 
Rupp Gonçalves. R$ 35,00

O pretendente: GLAUCO JOSÉ VARLESE, estado civil divorciado, profi ssão dentista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27 de agosto de 1971, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Varlese Filho e de Maria Inês Thomazi Varlese. A 
pretendente: MAITÊ GIOIELLI DE CASTILHO, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em São Paulo (Registrada na Aclimação) SP, no dia 20 de agosto de 1987, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Ubirajara de Castilho 
Filho e de Claudete Gioielli de Castilho. R$ 35,00

O pretendente: MATEUS PAIXÃO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em Nova Canaã - BA, no dia 06 de dezembro de 1989, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Alcedino Oliveira Rocha e de Normélia de Jesus 
Paixão Rocha. A pretendente: NISLARA DO ESPIRITO SANTO ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Poções - BA, no dia 30 de abril de 1991, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Edvando Rocha Gonçalves 
e de Sidelice do Espirito Santo Novaes. R$ 35,00

O pretendente: EDNEI EUGENIO PASCOAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 05 de março de 1982, 
residente e domiciliado na Cohab Barreira Grande, São Paulo - SP, fi lho de Joel Cruz 
Pascoal e de Elisabete Eugenio Pascoal. A pretendente: CAROLINA VARASQUIM, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo (Registrada em 
Indianópolis) SP, no dia 17 de julho de 1979, residente e domiciliada na Cohab Barreira 
Grande, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Varasquim e de Maria Alice Sanches 
Varasquim. R$ 35,00

O pretendente: SERGIO DE ALBANESI GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Santa Cecília) SP, 
no dia 19 de março de 1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Sergio Gonçalves e de Alcione de Albanesi. A pretendente: ANE CAROLINA 
MARQUES, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 14 de setembro de 1987, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Tadeu Marques e de Tania 
Regina Dias Marques. R$ 35,00

O pretendente: FELISBERTO GOMES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em Curral Velho - PB, no dia 13 de janeiro de 
1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Felisberto 
Gomes Barbosa e de Maria Aparecida Rodrigues Amorim. A pretendente: LORENA 
RODRIGUEZ NUÑEZ, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Santa 
Clara, Cuba, no dia 30 de março de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Virgilio Lazaro Rodriguez Oquerdo e de Delia Virgen Nuñez 
Aguilar. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO WAYHS CAVALETTI, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de projetos, nascido em Blumenau - SC, no dia 01 de outubro de 1971, residente 
e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cavaletti e de Zita Wayhs 
Cavaletti. A pretendente: MARIUSCA GARCIA VALLE, estado civil solteira, profi ssão 
gerente administrativo, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 06 de janeiro 
de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Itamar Assis do 
Valle e de Marlene Garcia Valle. Obs.: Edital enviado para a Unidade de Serviço onde 
reside o pretendente. R$ 35,00

O pretendente: WANDERSON ALVES TIMOTEO, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo (Registrado no Belezinho) SP, no dia 23 de janeiro 
de 1975, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Wenington Alves 
Timoteo e de Laura Vieira Alves. A pretendente: KELLY OSHIRO, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo (Registrada no Belezinho) SP, no dia 25 
de junho de 1977, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Kenyu 
Oshiro e de Hiroko Oshiro. R$ 35,00

O pretendente: GILBERTO DE LIMA ARRECHE, estado civil solteiro, profi ssão 
açogueiro, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 12 de janeiro 
de 1984, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Arreche e de Celia Rodrigues de Lima Arreche. A pretendente: ALEXSANDRA 
DA SILVA VERISSIMO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Macaparana - PE, no dia 05 de dezembro de 1983, residente e domiciliada na Vila 
Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Francisco Verissimo e de Marlene da Silva 
Verissimo. R$ 35,00

O pretendente: MARCOS ANTONIO APARECIDO DO CARMO, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Suzano - SP, no dia 29 de abril de 1982, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Musa Aparecida do Carmo. A 
pretendente: CARINA APARECIDA DIAS LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Francisco Morato - SP, no dia 08 de junho de 1981, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Dias Lopes e de Roseli 
Fátima da Silva Lopes. R$ 35,00

O pretendente: LUIZ HENRIQUE PAIFFER DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo (Registrado na Consolação) SP, no dia 
17 de novembro de 1990, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Aldo Luiz dos Santos e de Nelman Aparecida Paiffer dos Santos. A pretendente: 
KARINA TIEMI AKIYAMA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 25 de julho de 1991, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Akiyama e de Elaine Yuriko 
Okada Akiyama. R$ 35,00

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19 de outubro de 1952, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira das Neves e de 
Luiza Maestre Ferreira das Neves. A pretendente: ANA MARIA DI NAPOLI, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 17 de março de 1953, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Di Napoli e de 
Odete do Nascimento Di Napoli. R$ 35,00

O pretendente: MARCELO SANCHES DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 29 de abril de 
1989, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo da Fonseca e 
de Marcia Cecilia de Freitas Sanches da Fonseca. A pretendente: FERNANDA SANTANA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo 
(Registrada na Bela Vista) SP, no dia 30 de agosto de 1988, residente e domiciliada na Vila 
Matilde, São Paulo - SP, fi lha de Carlos de Oliveira e de Lucinalva Santos Santana. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Manaus (Registrado no 1º Ofício de Registro Civil) - AM, 
no dia 15 de agosto de 1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de José Raimunda dos Santos e de Maria Graças Lima dos Santos. A pretendente: 
ALECSANDRA BERNABÉ, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 16 de agosto de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Bernabé e de Armelinda Lopes Bernabé. R$ 35,00

O pretendente: ALEXANDRE TRAVITZKY MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Marília - SP, no dia 07 de março de 1986, residente e domiciliado 
no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Célio Menezes e de Maria Luiz Silva 
Travitzky Menezes. A pretendente: JAKELYNE DELLI PAOLI LECHINEWSKI, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, no 
dia 20 de março de 1985, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudionor Lechinewski e de Caterina Pascoa Delli Paoli Lechinewski. R$ 35,00

O pretendente: IVAN SCHULTS RAMALHO, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de telemarketing, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 22 de junho 
de 1994, residente e domiciliado no Jardim Iva, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Schults 
Ramalho e de Isabel Galdino de Araujo Ramalho. A pretendente: HEMYLLI FECCHIO 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 22 de abril de 1990, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Sueli Fecchio. Obs.: Edital enviado 
para Unidade de Serviço onde reside o pretendente. NIHIL

O pretendente: RODRIGO VIEIRA FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 31 de março de 
1997, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pimenta 
Farias e de Roseane Pereira Vieira Farias. A pretendente: CAMILA THAIS SILVA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo André (Registrada 
em Itaquera - São Paulo) SP, no dia 07 de fevereiro de 1998, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Wilson de Oliveira e de Michele Tais da Silva. NIHIL

O pretendente: LINCOLN DAVID MENDONÇA DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) 
SP, no dia 26 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lho de Moises dos Santos Silva e de Cristiane Mendonça dos Santos Silva. A 
pretendente: ALINE PAIVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 04 de abril de 1997, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Adelino de 
Sousa e de Maria de Fatima Almeida Paiva de Sousa. NIHIL

O pretendente: HENRIQUE HONORIO DE MIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de refrigeração, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 17 de julho 
de 1994, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Honorio 
de Mira Filho e de Patricia Aparecida de Mira. A pretendente: THAIS CAMILLO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na 
Vila Formosa) SP, no dia 02 de abril de 1997, residente e domiciliada na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lha de Ederson Roberto de Oliveira e de Sandra Camillo. NIHIL

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OKWUDILI EMEKA OZONGWU, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Enugu, Nigéria, no dia 21 de setembro de 1994, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Harrison Ozongwu e de Comforto Ozongwu. A convivente: JOSEFA 
DAÍLZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em Cicero Dantas 
- BA, no dia 25 de janeiro de 1978, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Agostinho Gonçalves da Silva e de Maria Neuza da Silva. Faço saber que pretendem converter 
sua união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96. NIHIL

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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ATIVIDADES CONCOMITANTES
Sócio que recebe pró-labore em uma empresa e salário como 
funcionário em outra empresa, como proceder com o desconto do 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAR VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
Empresa pode pagar em folha de pagamento o valor do vale transporte, 
caso conceda esse benefício será base para férias e 13º salário, qual a 
base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SACAR FGTS PARA TERMINAR A CASA PRÓPRIA
Funcionário pode sacar o FGTS para terminar a casa própria que está 
construindo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS
Funcionário foi afastado por 60 dias, a empresa paga os 15 primeiros 
dias e o restante é com a Previdência. Entretanto o pedido do benefício 
é indeferido, como proceder com o funcionário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS DA ÁREA TRABALHISTA
Qual é o prazo legal para guarda de documentos dos funcionários, 
obrigações acessórias previdenciárias e demais documentos que 
envolvam a área trabalhista e previdenciária? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Qual procedimento que deve ser adotado pelas empresas que pretendem 
transferir os funcionários sem realizar as indenizações, para uma nova empresa 
do mesmo grupo econômico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FUNRURAL 
Quais produtos são considerados no FUNRURAL e quais as alíquotas 
de recolhimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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SCRAK S.A. - CNPJ.MF 02.951.376/0001-07 - NIRE 35.300.158.652
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 10/01/2017, às 15 horas, na
sede social da companhia, Rua Manoel da Nobrega, 2016, Paraíso, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) Aprovação
do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Quadros Analíticos referentes ao exercício social findo
em 31/12/2015; (ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. SP, 09/12/2016. Samir Abdenour-Presidente. (10.13.14/12/2016)

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na CETESB 
a Licença Previa para a ampliação do Almoxarifado para armazenamento de produtos qui-
mico, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE FGTS /
RECOLHIMENTO: ANOS DE 01/2003 a 01/2010

WORKLIFE – SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, sediada
nesta Capital à Rua Alceu Wamosy, 272, CEP: 04105-040, inscrita no CNPJ sob o nº 00.127.911/0001-84,
torna público o presente Edital de Convocação, a fim de esclarecer que em razão de autuação da lavra do
Ministério do Trabalho em 07/12/2010, Auto de Infração nº 021822638 (processo administrativo nº
46473.009961/2010-02/2010), que considerou como empregados os cooperados que nesta empresa
prestaram serviço, serve-se do presente para Convocar todos os trabalhadores que em razão da
autuação ora informada e cujos nomes abaixo reproduzidos constam da lista anexada ao referido Auto de
Infração, mantiveram vínculo de emprego no período compreendido entre 01/2003 a 01/2010, bem como
os seus herdeiros ou interessados, com o objetivo de proceder ao cadastramento e atualização cadastral
para fins de individualização dos recolhimentos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, a comparecerem a partir da data de hoje e durante todo o período de vigência do acordo de
reparcelamento do FGTS (próximos sessenta meses), na sede da empresa, munidos dos seguintes
documentos, a saber: a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; b) Documento de Identidade
com foto; c) CPF; d) Comprovante de residência; e) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP. Listagem
dos nomes: ALDA BEA TRIZ GAMA DA ROCHA; ALECIO FERNANDO LOMBARDI; ALESSANDRA
PLIVEIRA SANTOS;  ALINE ROCHA QUERlN; ALlSSON DAVID RIBEIRO; ANA FLAVIA SILVA
ARAUJO E SOUZA;ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA; ANDERSON SALVIONE DA SILVA;
ANGELA MARIA DE CARVALHO BEZERRA; APOLONIA XAVIER SALLES; ARMANDIA MONICA;
AUDRIEN FURLAN DE LUCCA; BEATRIZ MARQUES COSTA; BORES JORDAN A THANASOF;
CARLA DA SILVA CLARO; CARLA LUCCHI; CARLOS MAJA NOGUEIRA;CAROLINA FIGUEIREDO
DE GODOY;CINTIA ANDREONI; CLAUDIA N. B. VINHA; DAL TON ROSTON; DALVINA VIANA
BASTOS; DANIELA BARBOSA DE GODOY MACHADO;DANIELA LAIZ ABRANCZLK; DEISE UEMA;
DJANIRA ALZIRA SOARES; DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA; EDNA PATRICIA ARGAZINO;
EDUARDO KENJI NAKAMURA; EDUARDO YUIKO TANAKA; ELIANE SPADINI RAMOS;
ELIZANGELA A PARECIDA DE OLIVEIRA; ERlCA MOLlNA; FERNANDA CARUSO FORTUNATO
FREIRE; FLAVIA LILA MEDlNA POVEDA; GENI EMIKO SATO TAMAJUTSU; GERALDA AP
RODRlGUES DA SILVA; GLAUCIA SENNA MARTINS DA SILVA; GRAZIELA BIAGI; GUILHERME
CORRADI F.F. ELIAS; GUILHERME OTAVIO M. DE CARVALHO; GUILHERME SHIRAISHI; GUSTAVO
GROTH OLIVElRA ALVES; HELCIO KORN; HELENA NERY LEMOS; ISABELA REZENDE SILVA;
IVANETE GOMES DA ROSA; JOAO GILBERTO RIBElRO CASTRO; JOELMA SILVA FONSECA; JOSE
MARCOS FERNANDES; JULIANA LOUREIRO ARMANCIO;  KAREN GONZAGA WALTER; KENIA
TAKAMURA; LAERCIO SHIRAUSHI; LETICIA PUCCI  BARJA; LIANA SA PEREIRA PIRE;  LILIAN
BEATRIZ DAVI; LUCIA HELENA G. RIBElRO; LUCIANE FLEMING MOREIRA BARBOSA; MARIA
APARECIDA DA SILVA GONÇALVES; MARINA ROLAND MANCO; MARY GLAUCE S. ARAGÃO; MA
THEUS C. FRANCO; MATHEUS FERNANDES; MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVIERA;
MOISES HAIM GULMAN; NARJARA CRISTINA M ROCHA ;PAULA OSHIRO; PEDRO LUIZ
PEREIRA CAMPOS; PEDRO MARIO PAN NETO; RAIMUNDA DE SOUZA LIMA; REGINALDO
GUSSAO; RENATO LOPES DA SILVA; RODRIGO FOGOLlN MOREIRA; RUBENS ERMANI COZETO
RODRIGUES; RUY RIBElRO DUARTE; SAMANTHA FILEV MAlA; SEMY CJOFFIZU; SERGIO
PEREIRA; SERGIO PETRONIO DE ALMElDA; SHElLA DOS REIS; SILVIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO;
SIMONE MADEIRA FERRElRO; SUZANE ROBERTA DOS SANTOS; TANIA DE ABREU;
TEREZINHA DE JESUS LOPES; THIAGO RAMOS GRlGIO; UBIRANDIR GARCIA DE SOUZA;
VANESSA AOKI SANTA ROSA; VANESSA ZULINI OCSHENDORF; VINICIUS TADEU DA SILVA
FERNANDES; VIVIAN WEIS NAGIEL; WAGNER SILOTO HOERNER;YEDA CRISTINA DE SOUZA;
ZILAH DE ANDRADE RANIERE. S. Paulo, 05 de dezembro de 2016.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na 
CETESB a Licença Previa para a ampliação da ETA para tratamento de efluentes, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na CETESB 
a Licença Previa para a ampliação do prédio 6 para fabricação de Munição para armas de 
fogo, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda.
CNPJ/MF nº 13.074.436/0001-77

Edital de Convocação de Assembléia Geral de Sócios
Nos termos do artigo 1072 do código civil, ficam os sócios da Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda,
convocados a comparecer na assembleia a ser realizada no dia 20/12/2016, às 09 horas, em 1º convocação, quando a assembleia
instalar-se-á com sócios que representem o mínimo de ¾ do capital social e, no mesmo dia, às 9:30 horas, em 2º convocação,
quando a assembleia instalar-se-á com a presença de representantes de qualquer parte do capital social, no estabelecimento
da sociedade situado na Avenida Ragueb Chohfi, 2142, Bairro São Mateus, São Paulo/SP, para deliberação sobre a seguinte
ordem do dia: 1) mudança do endereço da sede e dos demais estabelecimentos da sociedade; 2) decisão sobre inatividade
dos estabelecimentos da sociedade; 3) fechamento do estabelecimento da sociedade situado na Estrada Presidente Juscelino
kubitscheck de Oliveira, 1192, Guarulhos/SP, em razão de jamais o mesmo ter sido ativado de fato; 4) nomeação de novos
administradores da sociedade. 5) exercício da preferência na venda das quotas do sócio Alan Augusto Vaz Maia, que deseja
retirar-se da sociedade. 6) redução do quorum para as deliberações previstas nas cláusulas 12,16,23 do contrato social.
SP, 09/12/2016. Leonardo Miguel Severini-Administrador; Fernando Villas Boas-Administrador. (10.13.14/12/2016)

Campi Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.167.738/0001-61 - NIRE nº 35.300.190.831

CERTIDÃO DE REGISTRO
Certificamos que a Ata AGE realizada em 01/08/2016 às 15:00  publicada no Diário Oficial do
Estado e no jornal Empresas & Negócios em 22/09/2016, foi devidamente registrada na JUCESP
sob o nº 521.592/16-1 em 08/12/2016.

CCBB 9 Participações S.A. - (em fase de organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Em 18/02/16, às 14 hs, à Rua Afonso Braz, 579, Conjunto 21, SP/SP, reuniram-se em assembleia os subscritores da totalidade das ações 
representativas do capital social da “CCBB 9 Participações S.A.”, consoante se verifica das assinaturas lançadas no Boletim de Subscrição 
anexo. Assumiu a presidência dos trabalhos o subscritor Cristiano Carvalho de Oliveira, e, para secretário, o subscritor Bruno Santana Barros. 
Declarando instalada a assembleia, o Sr. Presidente enfatizou que a reunião tinha por finalidade a constituição de uma sociedade anônima 
destinada a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos negócios das empresas 
do grupo, denominada “CCBB 9 Participações S.A.”, tendo o seu capital social no montante de R$ 1.000,00, o qual está integralizado em 
10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 100,00, depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S/A., nos termos dos 
artigos 80, III, e 81, da Lei 6.404/76, conforme Boletim de Subscrição. Na sequência, o Sr. Presidente entregou aos subscritores um exemplar 
da proposta do Estatuto Social, elaborado em conformidade com a Lei 6.404/76, a fim de ser discutido e votado, o qual foi aprovado por 
unanimidade, com a seguinte redação final: Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e Duração-Artigo 1º: A Sociedade gira sob a razão 
social de “CCBB 9 Participações S.A.” e tem sede e foro à Rua Afonso Braz, nº 579, Conjunto 21, SP/SP. § Único: Essa razão social poderá 
ser mantida em caso de falecimento de qualquer dos acionistas fundadores. Artigo 2º: O prazo de duração da empresa é indeterminado. 
Artigo 3º: A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração 
dos negócios das empresas do grupo. Capítulo II-Do Capital Social e das Ações - Artigo 4º: O Capital Social, a ser integralizado em moeda 
nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com valor de emissão de R$ 1,00 cada. 
§ 1º. A responsabilidade dos acionistas fica limitada ao valor total das ações subscritas ou adquiridas. § 2º. Nas deliberações da sociedade 
caberá a cada ação do capital social o direito a um voto, inclusive nas deliberações que vieram a implicar na alteração do Estatuto Social. § 
3º. Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em 
ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação 
do direito de preferência seja previamente aprovada em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. 
Artigo 5º: As ações constitutivas do Capital Social serão emitidas com observância da legislação pertinente, e assinadas por dois diretores. 
Artigo 6º: É defeso ao acionista alienar suas ações sem, antes, oferecê-las, por escrito, aos demais que, em igualdade de preço e condições, 
terão preferência na sua aquisição, exercida no prazo máximo de 30 dias de sua notificação. Capítulo III-Da Administração da Sociedade 
- Artigo 7º: A sociedade será administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais 
sem designação específica, cabendo a todos, em conjunto, à administração geral da Sociedade e a representação jurídica da sociedade, em 
juízo ou fora dele, ficando assim nomeados para Diretor Presidente - Cristiano Carvalho de Oliveira, RG nº 44.214.264 SSP/SP e CPF nº 
342.435.678-67, e para Diretor sem designação específica - Bruno Santana Barros, RG nº 49.062.009-7 SSP/SP e CPF nº 400.136.328-33, 
ambos eleitos para um mandato de 02 anos. Os Diretores acima eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 
as atividades mercantis, bem como não estão condenados por crime algum cuja pena vede o exercício da administração da empresa, 
conforme o artigo 147, I, da Lei 6.404/76. § 1º. Fica facultado aos Diretores, em conjunto, constituírem procuradores em nome da sociedade 
que poderão representar a empresa, nos limites constantes do mandato, firmando sempre em conjunto com um dos diretores. § 2º. É defeso 
a qualquer diretor usar a denominação social em negócios estranhos à sociedade, especialmente em atos de mera liberalidade em favor de 
terceiros. Capítulo IV-Da Assembléia Geral - Artigo 8º: A Assembleia Geral será convocada e instalada de conformidade com as normas 
legais, devendo reunir-se, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais exigirem a sua convocação, com prazo de convocação mínimo de 30 dias, através de instrumento escrito ou 
meio eletrônico. Capitulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 9º: O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente 
será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal, quando 
em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal serão 
tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI-Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras. Artigo 10º: 
O exercício social coincidirá, sempre, com o ano civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro, quando, anualmente, serão levantados 
o balanço geral e as demais demonstrações financeiras do exercício, observadas as disposições do Capítulo XV da Lei 6.404/76. § Único: 
Poderá a sociedade, por deliberação da diretoria, levantar balanços intermediários e, com base nos resultados, convocar a assembleia geral 
para deliberar sobre a distribuição de dividendos, observadas as disposições legais e estatutárias. Capítulo VII-Do Resultado, Reservas e 
Dividendos - Artigo 11º: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto sobre a renda. Artigo 12º: Do Lucro Líquido do exercício, 5% serão destinados à constituição da reserva legal; 25% 
para pagamento de dividendos, e o restante, colocado à disposição da assembleia geral, para deliberação. Capítulo VIII-Da Liquidação da 
Sociedade - Artigo 13º: A sociedade dissolver-se-á, liquidar-se-á ou extinguir-se-á nos casos legais, ou por determinação da assembleia 
geral que, nessa hipótese, estabelecerá a forma de liquidação, nomeando o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Artigo 14º: A assembleia 
geral, se assim solicitarem os acionistas, elegerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. Em razão disto, o Sr. Presidente proclamou 
a constituição definitiva da sociedade por ações denominada “CCBB 9 Participações S.A.”. Nada mais havendo a tratar, e não havendo 
qualquer outra manifestação dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada foi assinada por todos os subscritores presentes, que representam a totalidade do Capital Social subscrito, ficando um 
exemplar em poder da sociedade, e destinando-se o outro exemplar às finalidades legais. Confere com o original lavrado em livro próprio. São 
Paulo, 18/02/16. Cristiano Carvalho de Oliveira-Presidente e Bruno Santana Barros-Secretário. Visto da Advogada: Juliana Costa Magalhães 
Zampronio-OAB/SP nº 308.282. Jucesp sob NIRE nº 3530049218-8 em 10/06/2016. Flávia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício.

Ele está de olho também a ceia de 
Natal. Conforme apurou  o Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento 

e Tributação – IBPT, quem pretende 
reunir a família para o jantar natalino, 
vai pagar caro este ano, pois a fera deve 
abocanhar 29,32% do preço do peru, 
chester ou pernil, que serão destina-
dos aos cofres públicos, nos âmbitos 
federal, estadual e municipal.

E a sanha por arrecadação não para 
por aí: outros produtos muito consu-
midos nas festividades de fi m de ano, 
como, champagne ou o espumante 
(59,49%); panetone (34,63%), e no-
zes (36,45%), tem a tributação ainda 
maior, sendo que  os valores de venda 
já possuem os impostos embutidos 
nos preços dos produtos, portanto, o 
consumidor  não tem como escapar.

Os que pretendem presentear um 
amigo ou familiar, esses sim devem 
preparar o bolso, os tributos podem 
chegar a quase 80%, especialmente os 
itens de beleza como: perfume impor-
tado, 78,99% e maquiagem importada, 

Produto Carga 
tributária 

Almoço em 
restaurante 32,31%

Árvore de Natal 39,23%

Bolsa de Couro 41,52%

Brinquedos 39,70%

Calça Jeans 38,53%

Câmera fotográfi ca 44,75%

Camisa ou vestido 34,67%

Champagne ou 
espumante 59,49%

Chester/Perú/Pernil 29,32%

Computador acima 
de R$ 3.000,00 33,62%

Computador até R$ 
3.000,00 24,30%

Aparelho de DVD 50,39%

DVD 44,20%

Enfeites de Natal 48,02%

Espumante 59,49%

Frutas 11,78%

GPS 50,30%

Produto Carga 
tributária 

Gravata 35,48%

Hospedagem em 
hotel 29,56%

Hotel para animais 26,86%

i pad - TABLET 39,12%

Livros 15,52%

Maquiagem Nacional 51,41%

Maquiagem 
Importado 69,53%

Óculos de sol 44,18%

Panetone 34,63%

Patins 52,78%

Videogame 72,18%

Presépio de Natal 35,93%

Refrigerante (lata) 46,47%

Refrigerante garrafa 44,55%

Telefone celular 33,80%

Televisor 44,94%

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação - IBPT.

O Papai Noel pode chegar com até 80% de impostos
Com o fi m do ano, vêm muitas confraternizações e comemorações, mas quem pretende 
fazer a festa, mais uma vez, é o Leão

69,53%. Os queridinhos do momento 
são os produtos eletrônicos, nestes os 
impostos atingem  até 72,18% do valor 
do videogame, 39,12% no preço do 
Ipad e 33,80% do preço do telefone ce-
lular. Além do presente da criançada, 
nos quais, em geral, 39,70%  do valor 
vão para os cofres públicos. 

Ainda os contribuintes que decidi-
rem viajar, devem pagar 29,56% em 
impostos no preço da hospedagem 
em um hotel, e 22,32% das passagens 
áreas são encargos. Nestes tempos de 
crise, mesmo o contribuinte brasileiro 
que optar por apenas decorar sua casa 
não escapará da mordida do leão, 
pois a árvore de Natal é tributada em 
(39,23%); enfeites (48,02%), e presé-
pio (35,93%).

O presidente executivo do IBPT, João 
Eloi Olenike, explica que mais uma vez, 
os brasileiros são prejudicados pela alta 
carga tributária, que impede que os 
consumidores comprem mais e melhor. 
¨A alta carga tributária, principalmen-
te a decorrente dos tributos sobre o 
consumo, incidem sobre as vendas 
das empresas e são repassadas para 
o preço das mercadorias e serviços, 
fazendo com que o valor fi nal fi que 
mais caro e portanto, menos acessível 
ao consumidor fi nal”.

Principais presentes e produtos 
consumidos no Natal:
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PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: EDIVAN APARECIDO DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profi ssão repositor atendente, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manoel Dias e de 
Sebastiana Agripino Dias da Silva. A pretendente: RAIMUNDA FERNANDES DA CON-
CEIÇÃO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Paulo Ramos - MA, no dia 26/07/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Elizio da Conceição e de Maria Fernandes da Conceição.

O pretendente: ANDERSON MOREIRA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vistoriador, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Jose Moreira silva. A preten-
dente: JULIANA RISOLINO DE SOUZA , nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cozinha , nascida em São Paulo - SP, no dia 05/09/1988, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arivaldo Sales de Souza e de Maria 
de Fatima Risolino Sebastião.

O pretendente: SILVIO SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão coordenador de produção, nascido em Jaguaquara - BA, no dia 26/04/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deraldo Santos e de Maria 
Silva Santos. A pretendente: BRUNA CRISTINA DE LIMA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Santo André - SP, no 
dia 20/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deoclides 
Viana dos Santos e de Maria Lenice de Lima.

O pretendente: SEBASTIÃO MAZETTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista de manutenção, nascido em Santo Antonio da Platina - PR no dia 
19/01/1964, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Silves-
tre Mazetto e de Antonia Depizzol Mazetto. A pretendente: CICERA MARIA DA SILVA  
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Catende 
- PE, no dia 28/09/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Arcelino da Silva e de Graciliana Antônio da Silva.

O pretendente: BRUNO SILVA GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP no dia 27/03/1998, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Gomes dos Santos e de Ana 
Claudia Santos da Silva. A pretendente: NATALIA DE SENA SANTOS nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
11/11/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo 
Manoel dos Santos e de Regilene de Sena Bispo Santos.

O pretendente: ALEKSANDRO SANTOS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP no dia 28/11/1986, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Valentim de Souza e 
de Ana Maria Santos de Souza. A pretendente: CLARA RIVEIRA DE SÁ nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Alves 
de Sá e de Sonia Riveira.

O pretendente: DIEGO NUNES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP no dia 16/03/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara Nunes de Oliveira e de 
Georgina Rosa Nunes de Oliveira. A pretendente: JULIANA FERREIRA NASCIMENTO 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 18/09/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edimilson da Costa Nascimento e de Joice Meire Ferreira.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO BATISTA CABRAL, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido em Diadema - SP no 
dia 01/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson 
da Silva Cabral e de Ana Eloiza Batista. A pretendente: CHAIANE KELLY MACHADO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 23/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Donizetti Machado e de Maria Aparecida da Cruz.

O pretendente: HIAGO CARDOSO GUIMARÃES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Guarulhos - SP no dia 10/07/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anselmo Aparecido Guimarães 
da Silva e de Flavia Aparecida Cardoso. A pretendente: RENATA SANTOS EMIDIO DA 
SILVA , nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 19/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maciel Emidio da Silva e de Rosiete Batista dos Santos.

 O pretendente: FRANCISCO GILSON DE SOUSA , nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão aplicador, nascido em Pio IX - PI no dia 13/08/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonino Antonio de Sousa e de Elisa 
Fortaleza de Sousa. A pretendente: MAXSUELE PEREIRA DE LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Baía Formosa - RN, 
no dia 28/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Pereira de Lima e de Geuza Teixeira Rodrigues.

O pretendente: ILDELI DE SOUZA BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP no dia 20/11/1966, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose de Souza Bezerra e de Maria 
Iraci Alves de Souza . A pretendente: FLAVIA CRISTINA SANTOS SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de operação aereas, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/04/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Manoel Bernardo da Silva e de Maria Lucia dos Santos Silva.

O pretendente: ALEXSANDER PEREIRA DE JESUS FILHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido em São Paulo - SP no dia 
21/09/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexsander 
Pereira Jesus e de Mercia de Jesus de Souza . A pretendente: VERUSCA FIORI, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadorade caixa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 31/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cláudio Luiz Fiori e de Adriana Aparecida Rodrigues Fiori.

O pretendente: DANILO OLIVEIRA DA SILVA , nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP no dia 13/09/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Donizeti da Silva e de Angela 
Maria de Oliveira da Silva. A pretendente: RAFAELA VANESSA JUSTINO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão Faturista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Justino 
e de Marlene de Sales Neves Justino.

O pretendente: EDUARDO ESTEVÃO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de manutenção, nascido em São Paulo - SP no dia 05/05/1981, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Estevão da Silva e 
de Ivone Rodrigues da Silva . A pretendente: GENECI SILVIA DA SILVA , nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/11/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Guido da Silva 
e de Dolores Machado de Aguiar Silva.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS ORTIZ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente de farmacia, nascido em Guarulhos - SP no dia 26/09/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Tadeu Oliveira Ortiz 
e de Edineura Miranda dos Santos Ortiz. A pretendente: PRICILA DE SOUZA ALVES , 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão tecnica de nutrição, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 20/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Pereira Alves e de Zilmari Paulino de Sousa Alves.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP no dia 20/03/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio da Silva e de Eliete da Silva. 
A pretendente: LIGIA SILVA COELHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/10/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucindo Catarina Coelho e de Maria de Lourdes 
Silva dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON LUIS MOREIRA COSTA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão mecanico, nascido em São Paulo - SP no dia 27/01/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Venancio Costa e de Maria Lau-
rineide Moreira Costa. A pretendente: DAIANE TERRA DOS SANTOS , nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Siro dos Santos 
e de Rosangela Evangelista Terra dos Santos.

O pretendente: CLÉBER RAFAEL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão massariqueiro, nascido em São Paulo - SP no dia 27/02/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Alves dos 
Santos e de Cleonice Salmento Rafael dos Santos. A pretendente: ARIÁDNE ELIZA 
BARRETO ROSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Suzano - SP, no dia 01/01/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rosa Junior e de Juliene de Souza 
Barreto Rosa.

O pretendente: RODRIGO SANTOS CAMPOS VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motociclista, nascido em Guarulhos - SP no dia 16/07/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Gomes Vieira e de Dalmira 
Santos Campos. A pretendente: ALINE ROCHA MOTA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Mota e de Maria Lucia 
Severino Rocha Mota.

O pretendente: DIEGO FARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Suzano - SP no dia 10/09/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jucielo Bezerra da Silva e de Irene Domingues 
de Faria. A pretendente: EVELYN PEDROSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Suzano - SP, no dia 08/08/1989 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo José dos Santos 
e de Ester Pedroso de Moraes.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA MENDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP no dia 27/10/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Ferreira Mendes e de 
Dulcineia Teles Pereira Mendes. A pretendente: TELMA FERREIRA DE BARROS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/09/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Arlete Ferreira de Barros.

O pretendente: LEONARDO CAMARGO COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/06/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leandro de Oliveira Costa e de Michelle 
Camargo. A pretendente: MILENA SIQUEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora , nascida em São Paulo - SP, no dia 20/08/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Domingues da Silva e de 
Gilma Siqueira Jordão.

O pretendente: FABIO DAVID DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir dos Santos e de Silvia Helena 
dos Santos. A pretendente: SONIA TEIXEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha , nascida em São Paulo - SP, no dia 12/07/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e 
de Angelica Teixeira de Souza.

O pretendente: JOSE SILLAS DOMINGOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Palmares - PE, no dia 10/09/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Domingos de Oliveira 
e de Joselusia Maria dos Santos. A pretendente: PALOMA DE LIMA BARBOSA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleleira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 06/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Francisco Barbosa e de Ivoneti Ferreira de Lima.

O pretendente: VALDEVINO FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em Paranatama - PE, no dia 17/11/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Felix da Silva e de Maria das 
Dores da Conceição. A pretendente: DYANE APARECIDA CARAMORI, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/09/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lori Francisco 
Caramori e de Terezinha Olga Caramori.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS LOPES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 
12/01/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José 
Lopes Sobrinho e de Maria José dos Santos. A pretendente: ANDREA LUIZA DE 
ANDRADE, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Uberlandia- MG, no dia 29/06/1973, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Luiz de Andrade e de Cleusa 
Aparecida de Andrade.

O pretendente: VINICIUS DOS ANJOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão tecnico em eletronica, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/04/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Erivam de Oliveira 
e de Rosângela dos Anjos Oliveira. A pretendente: LORRAIANE MOREIRA DE BRITO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Pau-
lo- SP, no dia 04/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rogerio Moreira de Brito e de Márcia Adriana de Brito.

O pretendente: ADRIANO DONIZETE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Mongi das Cruzes - SP, no dia 07/12/1976, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Arcenio dos Santos 
e de Izabel A parecida Pimenta dos Santos. A pretendente: EDNÉA MARIA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Ferraz de 
Vasconcelo - SP, no dia 03/03/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edivane José da Silva e de Maria Marti da Silva.

O pretendente: GABRIEL HAAMIAH ALMEIDA BERNARDO DA SILVA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 19/09/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Wagner Bernardo da Silva e de Claudineia Firmo de Almeida. A pretendente: 
BIANCA ALVES BRITO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Genivaldo Ferreira Brito e de 
Ivani Alves Pinheiro.

O pretendente: ADAIR FERREIRA DE CAMPOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de portaria, nascido em Coimbra - MG, no dia 15/02/1967, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira de 
Oliveira e de Altina Campos de Oliveira. A pretendente: IVANI ALVES PINHEIRO, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleleira, nascida em Irecê - BA, no 
dia 22/11/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo 
Alves Pinheiro e de Adeltina Perreira da Silva.

O pretendente: EGON HENRIQUE MAXIMIANO VALENÇA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Graci Soares Valença e de Rosangela Maximiana Moreira. A pretendente: PATRICIA 
BATISTA DE BARROS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
assistente de vendas, nascida em Diadema - SP, no dia 07/09/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edmilson Lopes de Barros e de 
Diana Rodrigues Batista.

O pretendente: EDI CARLOS DA SILVA GAUNA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1971, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Conejo Gauna e de Marinete da 
Silva Gauna. A pretendente: SUELI ALVES MOREIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mirangaba - BA, no dia 26/03/1963, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adaildo Alves Moreira e de Maria 
Josefa de Farias.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES GARCIA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Poá - SP, no dia 13/06/1969, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iolayne Rodrigues Garcia. A 
pretendente: NEUSA PEIXOTO CARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1966, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Ribeiro Carias 
e de Cremilda Peixoto Carias.

O pretendente: ALAN COSTA PORTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista autonomo, nascido em Maraba - PA, no dia 20/09/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mario Silva Porto e de Dulcilene 
Costa Porto. A pretendente: ANDREZA MARIA DE MACÉDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão supervisora de farmacia, nascida em Cachoeirinha- PE, 
no dia 28/09/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Gino Macêdo Filho e de Maria Gorete de Macêdo.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Bom Conselho - PE, no dia 15/05/1958, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Gonzaga de Oliveira. A 
pretendente: ANTONIA MARIA DA SILVA ROSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Teresina - PI, no dia 15/05/1960, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo de Sousa Rosa e de Maria 
Iracema da Silva Rosa.

O pretendente: SYLLAS RODRIGO MENDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão copeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/09/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Mendes e de Silvandira Ri-
beiro Mendes. A pretendente: ARALUCIA AMARAL, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora, nascida em São Gabriel da Palha - ES, no dia 05/02/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Amaral e de Elza 
Garbrecht Amaral.

O pretendente: EDELCIO RODRIGO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/09/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edelcio Rodrigues Nunes 
Lopes da Silva e de Katia Aparecida de Carvalho Pereira da Silva. A pretendente: THALITA 
GABRIELLE DO NASCIMENTO BATISTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão jovem aprendiz, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/05/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos da Silva Batista e de Lucia 
Maria do Nascimento Batista.

O pretendente: DANILO VIAJANTE DOMINGOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/03/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Domingos Neto e de Fernanda 
Viajante. A pretendente: LORUAMA TALITA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Cosmo da Silva e de 
Maria Tereza da Silva.

O pretendente: FABIO FERREIRA GALDINO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão autônomo, nascido em Garanhuns - PE, no dia 15/03/1978, re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Galdino de Souza e 
de Anunciada Ferreira Galdino. A pretendente: SÍLVIA LETÍCIA SANTOS BARBOSA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/12/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir 
Pereira Barbosa e de Letícia Santos Barbosa.

O pretendente: FELIPE SALES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de planejamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Martins de 
Oliveira e de Tania das Graças Gomes Sales de Oliveira. A pretendente: JANAINA DE 
VASCONCELLOS SAMPAIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio José Sampaio e de Maria do Socorro Martins de 
Vasconcellos.

O pretendente: GERSON MARIANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão radiologista, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mariano Herminio dos Santos Filho e de 
Severina Patricio da Silva. A pretendente: LUANA MARILENE DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão encarregada de loja, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionildo 
Antonio da Silva e de Marilene Idalina da Silva.

O pretendente: ÉRVERTON DA SILVA CASTELAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nadir Castelan e de Maria Ivonete da 
Silva Castelan. A pretendente: LIGIA VALERIA FELICIANO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Petrolina - PE, 
no dia 11/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Patricio da Silva Neto e de Maria Roberto Feliciano da Silva.

O pretendente: RAFAEL MERIGHI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão feirante, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Angelina 
Merighi da Silva. A pretendente: MÔNICA SOARES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Coaraci - BA, no dia 29/08/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Santos Ribeiro e de Maria de 
Fátima Soares da Hora.

O pretendente: FILIPE PIMENTEL BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/05/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Ferreira Barbosa 
e de Ana Maria Pimentel Barbosa. A pretendente: KELLY CAVALCANTI DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 10/08/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Antonio dos Santos e de Maria do Ceu Cavalcanti dos Santos.

O pretendente: RUBENS NUNES FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/11/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Ferreira e de Tereza Nunes 
Ferreira. A pretendente: JÉSSICA RAMIRA GOMES ALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/05/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Urbano Alves e 
de Neusa Gomes.

O pretendente: LEONARDO SAMUEL PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 09/03/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Herminio da Silva e de 
Elaine Pereira Gama. A pretendente: DAYANE RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/05/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clarice Ribeiro da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDMILSON RIBEIRO OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1978, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anchieta da Mota Oliveira 
e de Roselita Cassimiro de Oliveira. A convivente: JUCIARA SANTANA MOREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 14/09/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nilza Moreira Alves. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III, 
IV e V do Código Civil Brasileiro.

O convivente: WESLEY REIS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Vitória da Conquista - BA, no dia 08/10/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Carlos Moreira da Silva 
e de Joelma Reis da Silva. A convivente: JULIANA GONÇALVES PENA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
no dia 13/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleo-
nice Gonçalves Pena. 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.

O convivente: MARCIO DE SOUZA MOTTA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Santo André - SP, no dia 21/05/1978, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcial Machado da Motta e de Silvia 
Aparecida Souza da Motta. A convivente: MARIA JOSELENE FERREIRA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Porto Real 
do Colégio - AL, no dia 30/05/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Juvino da Silva e de Sebastiana Ferreira da Silva. 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.
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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do CPC/2015), na ausência do qual, prosseguirá a ação, sob pena de penhora. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de 
novembro de 2016. 

4ª Vara Cível – Regional Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1016994-24.2016.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IVANI 
RIBEIRO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, CPF. 225.114.258-12, que CENTRO DE ENSINO MÉTODO 
S/C LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, a qual foi julgada procedente, ora em fase de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA condenando-a ao pagamento de R$10.556,72 (atualizado até 
Set/2016). Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a 
requerida, independente de nova intimação, 15 dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer 
impugnação (art. 525 NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, em 24 de novembro de 2016. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Amélia Iracema Lara de Ré, 
REQUERIDO POR Miriam Mir Tonello - PROCESSO Nº1003351-72.2016.8.26.0011. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Augusto Drummond Lepage, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/09/2016, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de Amélia Iracema Lara de Ré, CPF 491.360.460-00, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Miriam Mir Tonello, CPF nº 808.793.578-
00. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

Edital de Intimação, prazo de 20 dias. Processo nº 0010308-33.2016. 8.26.0100 A Drª Luciana 
Biagio Laquimia , MM. Juiz(a) de Direito da 17º VC, do Foro Central Cível, da comarca de SP, do 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) João Pereira de Oliveira, RG Nº 8.872. 
657 e CPF/MF: 586.479.708-10, que nos do Cumprimento de Sentença requerida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi defe rida a sua Intimação por edital para que efetue o pa-
gamento do valor de R$ 43.069,65, (atualizado até Dez/2015) que deverá ser devidamente atu-
alizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa de 10% (art. 475-J do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de Outubro de 2016.   14 e 15/12

GRAVAÇÃO GENY LTDA EPP, torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Fabricação de clichês e serviços de Pré impressão de
plásticos, sito à Rua Jose Bento, 144. Cambuci, São Paulo/SP.

CARREFOUR COM. E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 33006638, válida até 12/12/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rodovia Régis Bittencourt, nº 1.835.
Km 271,5. Setor 1. Cidade Intercap. Taboão da Serra/SP.
TEXMODA ESTAMPARIA DE TECIDOS EIRELI. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007460, válida até 29/09/2.019, para Estam-
paria e Texturização em Tecidos, sito à Rua Amazonas da Silva, nº 488. Vila Guilherme.
São Paulo/SP.
MECANO PACK EMBALAGENS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 33006625, válida até 12/05/2.017, para Produção de Doces
e Geléias Homogeneizados, sito à Rua São Francisco, nº 561/555. Jardim Maria Rosa.
Taboão da Serra/SP.
CT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que requereu na CETESB de
forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Fabricação de
Peças e Acessórios para Máquinas e Equipamentos de uso geral, sito à Rua Cristal, nº
79. Recreio Campestre Jóia. Indaiatuba/SP.
AUTO POSTO DM DE JUNDIAÍ LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença
Prévia e de Instalação para, Comércio de Combustíveis para Veículos Automotores (Pos-
tos Revendedores), sito à Avenida Da Uva, nº 2.300. Bairro do Poste. Jundiaí/SP.
INOVAX INDÚSTRIA DE PEÇAS METÁLICAS LTDA EPP. torna público que requereu
junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Peças e
Acessórios para Veículos Automotores, sito à Rua João de Almeida, nº 206. Vila Ida.
Diadema/SP.
RUSCKEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que requereu na CETESB
a Renovação de Licença de Operação para, Fabricação de Produtos de Caldeiraria
Leve, sito à Rua Itaguaje, nº 170. Cidade Parque São Luiz. Guarulhos/SP.
SOROCAPS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de outros Produtos Alimentícios não
especificados anteriormente, sito à Avenida Victor Andrew, nº 1.350. Zona Industrial.
Sorocaba/SP.

21ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1081876-29.2015.8.26.0100 controle 1603. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital/SP, Dr(a). Juliana Nishina De Azevedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
DHOSY LAINNY RODRIGUES DA SILVA, CPF. 011.280.550-55, que WADE ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDIMENTO LTDA, lhe ajuizou uma Ação de Procedimento 
Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 14.800,00 (Jul/2014), representados pelos 
cheques nºs. 000084 no valor de R$ 1.000,00, nº 000088 no valor de R$ 2.000,00 e nºs. 000119 
e 000120 no valor de R$ 2.220,00 cada, sacados contra o Banco Bradesco e devolvidos por 
insuficiência de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias , a fluir após os 20 dias supra, ofereça resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

38ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1120439-
29.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 38ª Vara do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAINÁ 
PIZZA CRAVERO, CPF. 361.070.138-22, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança, de rito 
Comum por parte de ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA - FACULDADE SANTA MARCELINA 
UNIDADE PERDIZES, objetivando o recebimento de R$ 27.101,91 (Nov/2014), oriundos das 
mensalidades de fevereiro à dezembro de 2012 vencidas e não pagas, conforme Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
apresente contestação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dados e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de setembro de 2016. 

SPLASHCOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de outros produtos químicos
não especificados anteriormente, sito à Rua Ouro Grosso, 1371, 1377 e 1379, Parque
Peruche, São Paulo/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na CETESB 
a Licença Previa para a ampliação do galpão para armazenamento de nitrocelulose, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na 
CETESB a Licença Previa para a ampliação da área de armazenamento de efluente, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na CETESB 
a Licença Previa para a ampliação do laboratorio para analise do produto em processo, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ANTONIO PLACIDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/078.FLS.128 TUCURUVI/SP), Jequié, BA no dia 
dez de maio de mil novecentos e sessenta e dois (10/05/1962), residente e domiciliado 
Rua Leoberto Leal, número 358, casa 02, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Miguel Placido Silva e de Eurides Lae de Sousa. VERA LÚCIA ALVES 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
dois (25/01/1962), residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, número 358, casa 02, 
Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Isidoro dos Santos 
e de Eurides Alves dos Santos.

MAURO GARCIA, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistema, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e oito (04/01/1968), residente e domiciliado Rua Taperaçu, nú-
mero 198, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Pedro Garcia e de Elisa Gallo Garcia. JULIANA DE JESUS BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.
FLS.242 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (05/03/1984), residente e domiciliada Rua Taperaçu, número 198, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
de Jesus de Brito.

PAULO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Campo Formoso, Estado da Bahia (CN:LV-A 52,FLS.237-CAMPO FORMOSO/BA), Campo 
Formoso, BA no dia quinze de abril de mil novecentos e sessenta e seis (15/04/1966), 
residente e domiciliado Rua Dezoito de Abril, número 1061, Cidade A. E. Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Antonio dos Santos e de Alice Gomes dos Santos. 
VÂNIA ARAY RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Campo Formoso, Estado da Bahia (CN:LV-A-49,FLS.58 CAMPO FORMOSO/BA), 
Campo Formoso, BA no dia cinco de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(05/11/1969), residente e domiciliada Rua Dezoito de Abril, número 1061, Cidade A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves de Souza e de Creuza 
Rodrigues de Souza.

GUILHERME RAMON GASPARINI DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão estudan-
te, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A-95,FLS.79V-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (22/09/1993), residente e domiciliado Rua Colonial das Missões, número 570, 
apartamento 24, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato 
Dantas de Jesus e de Katia Gasparini de Jesus. LARISSA ROCHA CESAR, estado 
civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-249-
,FLS.288 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e noventa e seis (19/05/1996), residente e domiciliada Rua Jorge Augusto, número 
568, Vila Centenário, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Molina Cesar e de 
Andréa Renata Rocha.

GABRIEL OZORIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/264.FLS.066V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de novembro de mil novecentos e noventa e seis (23/11/1996), residente e domiciliado 
Rua Verbos do Amor, número 103, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valerio da Silva e de Sandra Regina Ozorio da Silva. 
CLAUDIA FABIANE CORRÊA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/098.FLS.046 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/12/1985), residente 
e domiciliada Rua Verbos do Amor, número 103, casa 02, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divaldir Cordeiro de Souza e de Maria 
Elenice Corrêa de Souza.

SILVIO GALDINO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e 
setenta e dois (26/06/1972), residente e domiciliado Rua Matias Quevedo, número 280, 
bloco 13, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Lourival Alves Barbosa e de Maria José Galdino Barbosa. LINDIANA SILVA 
BEZERRA, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em Campina Gran-
de, Estado da Paraíba, Campina Grande, PB no dia nove de agosto de mil novecentos 
e oitenta e um (09/08/1981), residente e domiciliada Rua Apóstolo Tiago Maior, número 
30, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Bezerra 
da Silva e de Rosenilda Silva Bezerra.

ELTON CLAYTON DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão líder de segurança, 
nascido em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV-A-60,FLS.191-BRASILÂNDIA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/06/1982), residente e domiciliado Rua Toledo Castelanos, número 305, Parque 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Dores da Conceição. JU-
LIETE CRISTINE CORREIA SARAIVA ESTEVÃO, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de RH, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (10/11/1989), residente 
e domiciliada Rua Lucas Auveras, número 82, Conjunto Habitacional José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Saraiva Estevão e de Josefa Correia 
de Almeida Estevão.

DANILO SOARES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/199.FLS.556 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa (28/06/1990), residente e domiciliado 
Rua Salvador Lopes Filho, número 289, Santa Fé, Pedro II, Estado do Piauí, Pedro II, PI, 
fi lho de Antonio Francisco de Sousa e de Francisca Soares Barros. ESTER GRAZIELE 
MOREIRA MALTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Caculé, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.222 CONDEÚBA/BA), Caculé, BA no dia cinco de junho de mil 
novecentos e noventa e seis (05/06/1996), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 
número 485, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudecio Soares Malta e de 
Manoela Rosa Moreira Malta.

APIO GUEDES DA SILVA SERRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Boa Vista do Tupim, Estado da Bahia (CN:LV-A 27,FLS.182-BOA VISTA DO TUPIM/
BA), Boa Vista do Tupim, BA no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/07/1987), residente e domiciliado Rua Bacurau, número 647, casa 02, Cidade A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Apio Fernandes Serra e de Anervolandia 
Guedes da Silva. JOANA PAULA FARIAS CALAZANS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV-A-118,FLS.209V JEQUIÉ/BA), Jequié, 
BA no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e um (23/06/1981), residente 
e domiciliada Rua Bacurau, número 647, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Irene Farias Calazans.

JOÃO JOSÉ EVANGELISTA NETO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Orocó, Estado de Pernambuco, Orocó, PE no dia doze de julho de mil 
novecentos e cinquenta e três (12/07/1953), residente e domiciliado Rua Guarapá, 
número 100, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João Evan-
gelista e de Fortunata Andrelina da Conceição. MARIA BARROS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Paratinga, Estado da Bahia 
(CN:LV-A-02,FLS.113 PARATINGA/BA), Paratinga, BA no dia oito de junho de mil 
novecentos e cinquenta e seis (08/06/1956), residente e domiciliada Rua Guarapá, 
número 100, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sabino Bernardo 
dos Santos e de Joana Ferreira Barros.

MICHAEL ONUORA OKOLO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Enugu - Nigéria, Enugu no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (22/12/1965), residente e domiciliado Rua Leila, número 266-A, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onu Okolo e de Ogba Okolo. JAMYLLE COSTA 
AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Luís, Estado do 
Maranhão (CN:LV.A/264.FLS.277-3ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia vinte 
e um de abril de mil novecentos e noventa (21/04/1990), residente e domiciliada Rua 
Adelino Polesi, número 30, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joelma de 
Lourdes Costa Azevedo.

DIEGO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.188 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
março de mil novecentos e noventa e três (17/03/1993), residente e domiciliado Avenida 
Professor João Batista Conti, número 1629, apartamento 03, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo Martins da Silva e de Maria 
Odete Bezerra de Sá da Silva. ADRIELLY DANTAS FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/147.FLS.293V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (07/08/1991), 
residente e domiciliada Rua Botuporã, número 651, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rogerio de Morais Ferreira e de Leia Dantas de Morais.

ÉDER APARECIDO MAGALHÃES GENU, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
qualidade, nascido em Jandira, neste Estado (CN:LV-A 21,FLS.081-JANDIRA/SP), Jandira, 
SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (09/02/1986), residente 
e domiciliado Travessa John Lennon, número 70, Nossa Senhora de Fátima, Jandira, 
neste Estado, Jandira, SP, fi lho de Quitério Mateus Genu e de Maria Silvana Magalhães 
Genu. FERNANDA CRISTINA CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de relacionamento, nascida em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV-A-188,FLS.205-
LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (25/02/1989), residente e domiciliada Rua Isaar Carlos de Camargo, número 193, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Camargo e de 
Lourdes Alves Batista.

GUSTAVO OLIVEIRA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de super-
visão, nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/106.FLS.141V-ITABUNA/BA), 
Itabuna, BA no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (04/01/1995), 
residente e domiciliado Rua Narciso das Neves, número 36-C, casa 02, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Mendes e de Edna 
Oliveira Andrade. LETÍCIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/186.
FLS.200-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de 
mil novecentos e noventa e oito (06/01/1998), residente e domiciliada Rua Narciso das 
Neves, número 36-C, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sonia Aparecida Pereira da Silva.

CIVONALDO RIBEIRO GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em Natal, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/051.FLS.204-2º OFÍCIO DE 
MACAÍBA/RN), Natal, RN no dia cinco de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(05/07/1976), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, número 454, bloco B, apar-
tamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Guedes Neto e de Maria do Carmo Ribeiro de Souza. KATIA BORGES DE 
MIRANDA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tapiramutá, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.273 TAPIRAMUTÁ/BA), Tapiramutá, BA no dia três 
de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/11/1986), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, número 454, bloco B, apartamento 54, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cavalcante de Araujo Neto e 
de Genivalda Borges de Miranda Araujo.

MARCOS ALVES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e 
sessenta e dois (13/11/1962), residente e domiciliado Rua Mapati, número 19-A, Jardim 
São João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Apparecido Alves Ferreira e de Maria 
Janete Sales Ferreira. RITA MARIA DE CASSIA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar operacional de Hotelaria, nascida em Floresta, Estado do Pernambuco, São Paulo, 
SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (02/01/1969), residente 
e domiciliada Rua Olívia Coelho Martins, número 412, Jardim Maia, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Sebastião da Silva e de Maria Jose da Silva.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A 48,FLS.140-FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (31/01/1989), residente e domiciliado Rua Estevam de Araujo Almeida, número 
64, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Ferreira da Silva 
e de Maria das Graças Ferreira da Silva. PATRICIA PEREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia 
(CN:LV-A-89,FLS.81-CAMBUCI/SP), Vitória da Conquista, BA no dia cinco de outubro 
de mil novecentos e oitenta e nove (05/10/1989), residente e domiciliada Rua Estevam 
de Araujo Almeida, número 64, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lazaro Lopes da Silva e de Joana Lucia Pereira da Silva.

DIOGO DE SOUZA TAVARES CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV-A 63,FLS.274V-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (13/12/1985), residente e domiciliado Rua Felipe Lauri, número 271, bloco 
B, apartamento 41, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Maria Santos Cordeiro e de Sueli de Souza Tavares Cordeiro. JAQUELINE 
APARECIDA VIEGAS LEAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ponta 
Porã, Estado de Mato Grosso do Sul (CN:LV-A 53,FLS.177-PONTA PORÃ/MS), Ponta 
Porã, MS no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e sete (25/08/1977), 
residente e domiciliada Rua Felipe Lauri, número 271, bloco B, apartamento 41, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paschoal Francischelli 
Leal e de Maria Neusa Viegas Leal.

MARCELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.028-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e um (09/03/1981), residente e 
domiciliado Rua Professor Leonídio Alegretti, número 966, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Milton Pereira da Silva e de Elvira Maria da Silva. FABÍOLA 
SANTOS TRIGOLO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/089.FLS.209V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (10/07/1986), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Alegretti, número 966, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aparecido Antonio Trigolo e de Francisca Paula Costa dos Santos Trigolo.

MARCOS AURELIO ABDALA HORTENCIO, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de proteção, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-156,FLS.202V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (05/02/1992), 
residente e domiciliado Rua Criuva, número 919, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Hortencio e de Roseli Aparecida Hortencio. PRISCILA 
RODRIGUES PENA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta 
Capital (CN:LV-A-104,FLS.161V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (24/11/1993), residente e domiciliada 
Rua Caçador Narciso, número 26, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ronaldo Fernandes Pena e de Laudinete Rodrigues Bezerra Pena.

JOÃO VITOR MAZAIA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 62,FLS.50-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (17/09/1988), residente e 
domiciliado Rua Jeronimo de Abreu do Vale, número 225-B, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos Mazaia e de Sueli de 
Cassia Senhorini Mazaia. MARTA FERNANDES LIMA, estado civil solteira, profi ssão ma-
nicure, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV-A-82,FLS.199 ARAPIRACA/AL), 
Arapiraca, AL no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (07/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Jeronimo de Abreu do Vale, número 225-B, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos José Fernandes Lima 
e de Genilza Fernandes Silva Lima.

JOSÉ EDUARDO LAINO, estado civil divorciado, profi ssão instalador de CFTV, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e três 
(08/05/1973), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, número 285, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Caetano Laino e de Suely Varo 
Laino. PATRICIA CAVALCANTE ANGELO, estado civil solteira, profi ssão analista de 
seguro, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 148,FLS.235-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e cinco (28/04/1975), residente 
e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, número 285, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Angelo e de Ana Cavalcante Angelo.

ALESON RAMOS FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-270,FLS.144V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e sete (19/01/1997), residente e domiciliado Rua Azul da Cor 
do Mar, número 18, casa 03, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ademario Gonzales Freitas e de Vanuza Ramos de Santana. THAINÁ DOS SANTOS 
LEME, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV-A-215,FLS.195V ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia onze de novembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (11/11/1994), residente e domiciliada Rua Morro das 
Pedras, número 116, bloco 01, apartamento 11, Jardim Rodolfo Pirani, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Alexssandro Leme e de Rosimeire dos Santos.

DIEGO PEREIRA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte técnico, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV A-118,FLS.191V-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e um (27/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, número 72, bloco 01, apartamento 
1122, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Ortiz Garcia e de 
Cássia Cristina Pereira Garcia. THAINÁ BARBOSA LEAL, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-245,FLS.112-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/09/1995), residente e domiciliada Avenida Doutor Salomão Vasconcelos, número 
298, Cangaiba, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Domingos Leal Filho e de 
Katia Regina Barbosa Leal.

PAULO HENRIQUE DE JESUS CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escrita fi scal, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-128,FLS.22V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (11/01/1995), 
residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, número 1617, Conjunto Habitacional José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odalio Lima Conceição e de Elenice 
Analia de Jesus. ALINE CRISTINE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 389,FLS.203-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (07/12/1994), residente e domiciliada Rua José Mozart de Araujo, número 556, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Ferreira e de Sueli 
Aparecida Ferreira.

CARLOS JOSÉ LEME JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão assistente de suporte 
técnico, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-50,FLS.243V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (25/11/1989), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, número 
101, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos José 
Leme e de Adriana de Lima Cesario Leme. SILVANIA RAPINO DE CARVALHO, 
estado civil divorciada, profi ssão assistente fi scal, nascida em Amparo, Estado da 
Paraíba, Amparo, PB no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/09/1984), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, número 101, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Americo de Carvalho e 
de Marcia Rapino.

MIKAEL RODRIGUES CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em neste Distrito, (CN:LV.A/268,FLS.190V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (14/12/1996), residente 
e domiciliado Rua Ponta de Lucena, número 339, casa 03, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Almeida Carneiro e de Antonia Waldenia 
Rodrigues Martins. PAMELA MARQUES ROCHA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/326,FLS.218-V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(08/11/1998), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, número 339, casa 03, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estobal Firmino da Rocha e 
de Osita Silvestre Marques.

ARIUDE SILVA ARCANJO, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Mucurici, Estado do Espírito Santo, Mucuruci, ES no dia cinco de agosto de mil 
novecentos e setenta e dois (05/08/1972), residente e domiciliado Rua Maruins, 
número 162, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Messias Arcanjo e de Almerinda Silva de Souza. ROSEMEIRE MARIA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Vila Prudente, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e sessenta e 
oito (03/10/1968), residente e domiciliada Rua Maruins, número 162, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Euclides da Silva e de Iva 
Maria da Silva.

ÍTALO SIMÕES DEUS AJUDE, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A 121,FLS.02-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e oito (04/05/1988), 
residente e domiciliado Rua Antonio Cubas, número 43, apartamento 35, Vila 
Guiomar, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, filho de Walter Deus Ajude 
e de Meire Luzia Simões. ALINE PINHEIRO PAES, estado civil solteira, profissão 
nutricionista, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A 57,FLS.119Vº-
MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e 
noventa (22/05/1990), residente e domiciliada na Rua Bento Ribeiro, número 94, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lucas Campos Paes e de 
Irene Ribeiro Pinheiro Paes.

AMERICO ARTUR BORGES NETO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo - Capital,, São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (29/12/1988), residente e domiciliado Rua Rainha da 
Noite, número 101, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Americo Artur Borges Filho e de Berenice Moreira Borges. FERNANDA GUEIROS 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (11/11/1989), residente e domiciliada Rua Tenente Coronel Luis Grant, número 
29, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lauro Gomes da Silva e 
de Elenita Gueiros da Silva.

LUIZ GUSTAVO DA CUNHA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 178,FLS.160V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e três (19/03/1993), 
residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, número 387-B, casa 02, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gustavo da Cunha e de Ivonete 
Marina da Cunha. JESSICA MARTINS MARTILDES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 81,FLS.110-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (09/02/1994), residente e domiciliada Rua Rene Descartes, número 174, casa 
02, Jardim Coimbra, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jose Eduardo Martildes e 
de Marisa Martins Rodrigues Martildes.

AUREOLINO PIRES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Xique-Xique, Estado da Bahia, Xique-Xique, BA no dia vinte e oito de setembro de 
mil novecentos e quarenta e nove (28/09/1949), residente e domiciliado Rua Luz do Sol, 
número 134, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Alvina Lino dos Santos. ANA ANTUNES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaobim, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/015.FLS.126V-SÃO PEDRO 
DO JEQUITINHONHA-JEQUITINHONHA/MG), Jequitinhonha, MG no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e cinquenta e sete (25/07/1957), residente e domiciliada Rua 
Luz do Sol, número 134, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amélia Rosa de Jesus.

JOSÉ FABIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de loja, nascido 
em Sertânia, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/006,FLS.100-SERTÂNIA/PE), Sertânia, 
PE no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e sete (04/07/1987), residente e 
domiciliado Rua Camutânga, número 45, bloco 04, apartamento 21-B, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo da Silva e de Maria de Fátima da Silva. ERI-
CA ELIANE PINTO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos 
e oitenta (22/10/1980), residente e domiciliada Rua Camutanga, número 45, bloco 03, 
apartamento 24-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaciro Pinto e de Ana 
Elisabete Pinto.

MOISÉS PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em Jabo-
atão, Estado de Pernambuco, Jaboatão, PE no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos 
e setenta (29/01/1970), residente e domiciliado Rua Benedito Coelho Neto, número 73, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria do 
Carmo Pereira. LUCIANA MARCIA DE OLIVEIRA LOPES, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Oeiras, Estado do Piauí, Oeiras, PI no dia cinco de março de mil 
novecentos e setenta (05/03/1970), residente e domiciliada na Avenida Nagib Farah Maluf, 
número 496, apartamento 42-A, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Lopes Pereira e de Maria Vilma de Oliveira Pereira.

LUIZ EDUARDO CARRARA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor de peças, nas-
cido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A 140,FLS.185V-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa (21/05/1990), 
residente e domiciliado Rua Angelo Bini, número 55, bloco B, apartamento 11, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Carrara e 
de Rosália Pereira da Cruz Carrara. PATRÍCIA DA SILVA BARRETO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV-A 46,FLS.54-
ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (22/01/1993), residente e domiciliada Rua Angelo Bini, número 55, bloco 
B, apartamento 11, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Elisabete da Silva Barreto.

JOSÉ CARLOS GARIJO, estado civil divorciado, profi ssão gesseiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e cinquenta e 
sete (06/10/1957), residente e domiciliado Avenida dos Agapantos, número 92, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Garijo e de 
Thalitha Baptista Garijo. JANAINA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão cuidadora, nascida em Oeiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/020.FLS.406-4º 
OFÍCIO DE OEIRAS/PI), Oeiras, PI no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (31/01/1985), residente e domiciliada Avenida dos Agapantos, número 
92, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana 
Antonia Soares de Oliveira.

OSMAR HENRIQUE DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão balconista de farma-
cia, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, (CN:LV.A/104,FLS.468-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/02/1984), residente e domiciliado Rua Silvio Barbini, número 676, bloco C, 
apartamento 43, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Osmar de Morais e de Vilma Giroto de Morais. REBECA VASCONCELOS BRAGA 
RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta 
Capital, (CN:LV.A/104,FLS.059-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de 
mil novecentos e noventa e seis (10/03/1996), residente e domiciliada Rua Silvio Barbini, 
número 676, bloco C, apartamento 43, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Leandro Ribeiro e de Tânia Vasconcelos Braga Ribeiro.

VITOR EDUARDO MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 08,FLS.294V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (02/12/1976), 
residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, número 601, bloco E, apartamento 52, 
Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Helena Monteiro. ANDRESA CRIS-
TINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnóloga em gestão de recursos 
humanos, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-23,FLS.144-
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (02/08/1977), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, número 601, bloco 
E, apartamento 52, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves dos Santos 
e de Maria Auxiliadora dos Santos.

RAFAEL DE LIMA GONZALEZ, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/09/1982), residente e domiciliado Rua Ipopoca, número 33, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Cheberle Gonzalez e de Maria Anália Soares 
de Lima Gonzalez. ROSELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.113 JARDIM AMÉRICA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/09/1985), 
residente e domiciliada Rua Ipopoca, número 33, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Renato Raimundo da Silva e de Josefa Sebastiana da Silva.

ROBSON PINTO DE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/86,FLS.23V-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(10/11/1989), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, número 416, apartamento 14 
B, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto 
Pinto de Figueiredo e de Lúcia Helena Breijão de Figueiredo. MEIRIÉLEN CORREIA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/275,FLS.101V,SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa (08/06/1990), 
residente e domiciliada Avenida Água Vermelha, número 140-B, Vila Nova Curuçá, São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Messias Ferreira do Nascimento 
e de Maria Cristina Correia.

DAWI DOS SANTOS MORAES, estado civil solteiro, profi ssão escriturário, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-218,FLS.204V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (29/01/1995), residente e domiciliado Rua 
Fontoura Xavier, número 346, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinaldo Andrade 
Moraes e de Edvania Nogueira dos Santos. AMANDA LISBOA NERES SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-247, 
FLS.90 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (10/04/1996), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, número 346, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Neres dos Santos e de Claudia Teresa Lisboa.

EDMILSON JOSÉ FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em 
Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, Santos Dumont, MG no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e três (12/12/1963), residente e domiciliado Rua Taperaçu, 
número 163, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Morabil José 
Ferreira e de Inez Maria de Jesus. VILMA PORTELLA, estado civil divorciada, profi ssão 
aposentada, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e um (29/12/1961), residente e 
domiciliada Rua Taperaçu, número 163, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Santo Portella e de Nancy Portella.

TIAGO DÂMASO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, nascido em Saloá, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A-33,FLS.29 SALOÁ/PE), Saloá, PE no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (16/11/1989), residente e domiciliado Rua 
Rio Mamanguape, número 445, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julião 
Dâmaso de Souza e de Maria Souza Leite. DAYARA ALVES DA SILVA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão agricultora, nascida em Minador do Negrão, Estado de Alagoas 
(CN:LV-A 24,FLS.25-BOM CONSELHO/PE), Minador do Negrão, AL no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/11/1994), residente e domiciliada 
Avenida Miguel Inacio Curi, número 191, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Antonio dos Santos Filho e de Maria Cicera Alves dos Santos.

WELLINGTON AUGUSTO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/144,FLS.06-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e seis (14/04/1996), 
residente e domiciliado Rua Rainha da Noite, número 16, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adriano Aparecido de Jesus e de Elisangela Augusta de Oliveira. 
AMANDA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Ibicaraí, Estado da Bahia (CN:A/413,FLS.126-F,ITAQUERA/SP), Ibiracaí, 
BA no dia seis de março de mil novecentos e noventa e oito (06/03/1998), residente e 
domiciliada Rua Rainha da Noite, número 16, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Vangelio Nunes Pereira e de Eliana da Silva Brito.

ALLAN JHONIS CLEMENTINO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A 88,FLS.279-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (19/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Victório Lazzari, número 147, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João da Silva Clementino e de Luzia Aparecida de Souza Clementino. 
TALITA DOS SANTOS BRAITE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A-76,FLS.223Vº ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (05/08/1984), residente e domiciliada Rua 
Victório Lazzari, número 147, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Carlos Braite e de Eliana Farias dos Santos.

GABRIEL ANJOS CIPRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
Serralheiro, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/449.FLS.296-São 
Miguel Paulista/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e seis (25/11/1996), residente e domiciliado Rua Doutor Mario Moura, Viela 03, 
número 15 - fundos, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cipriano 
da Silva e de Leonice dos Anjos Oliveira. RAQUEL DOS SANTOS QUEIROZ, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de negócios, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/441.FLS.202-São Miguel Paulista/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
outubro de mil novecentos e noventa e seis (07/10/1996), residente e domiciliada Rua 
José Henrique Tomas de Lima, número 247, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Nilton Damacena Queiroz e de Francisca Maria dos Santos Queiroz.

ANDERSON DE SOUZA ZENKER, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-129,FLS.183Vº-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e cinco (17/06/1995), 
residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, número 295-A, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Richard José Zenker e de Marlene de Souza Santos Zenker. STE-
PHANY FEITOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Distrito de Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A-191,FLS.08-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (10/01/1998), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Miguel Dutra, número 83, Jardim Etelvina, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Francisco da Silva e de Simone Feitosa dos Santos.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

OTAVIO ALEXANDRE CAMPOS ANTONIO, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de maio de mil novecentos e setenta e quatro (23/05/1974), residente e domiciliado 
Rua José Dias Velho, número 413, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio e de Sonia Maria Campos Antonio. CRISTINA 
PEREIRA LAZARO, estado civil solteira, profi ssão agente operacional, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 24,FLS.254-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (31/01/1981), re-
sidente e domiciliada Rua José Dias Velho, número 413, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Lazaro Neto e de Marilene 
Pereira Lazaro.

DENEFER DA SILVA FERREIRA FÓZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de co-
brança, nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/028.FLS.177-TABULEIRO DO 
MARTINS-MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (21/12/1993), residente e domiciliado Rua Correia de Godói, número 
314, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Antonio Silva Fóz e de Simone Silvia Ferreira Fóz. AMANDA COSTA PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/267.
FLS.218-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (25/12/1996), residente e domiciliada Rua Vera, número 
90, Vila Granada, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo da Costa Pinto e de 
Morgana Martins da Silveira Pinto.

LUCAS MARQUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-57,FLS.80-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente e 
domiciliado Rua Serra de São Domingos, número 1008, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Marques de Carvalho e de Lindalva Eunice da Cunha 
Carvalho. KAROLINE KEITH DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
faturamento, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV-A-378,FLS.60-1º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia dois de julho de mil novecentos e noventa e um (02/07/1991), residente e domiciliada 
Rua Araes, número 306, Jardim Cambuí, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, 
fi lha de Daniel Jose dos Santos e de Marina Carvalho dos Santos.

ELIELTON FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/095.FLS.255 CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta (30/01/1980), residente e domiciliado Rua 
Cristóvão Salamanca, número 206, bloco A, apartamento 54, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Fernandes da Silva e de Ana Maria 
Pinto da Silva. SUSANA LEAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão comerciária, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (04/12/1985), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, número 
206, bloco A, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ademarison dos Santos e de Maria de Fatima Leal dos Santos.

EMERSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em Caruaru, Estado de Pernambuco, Caruaru, PE no dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (16/12/1995), residente e domiciliado na Viela Nossa Se-
nhora do Carmo, número 132, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria 
Solange Alves da Silva. ANDRÉIA JOSEFA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Panelas, Estado de Pernambuco, Panelas, PE no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (22/10/1993), residente e domiciliada na 
Rua Comandante Barros, número 30, Centro, Panelas, Estado de Pernambuco, Panelas, 
PE, fi lha de José Joaquim da Silva e de Josefa Maria da Silva. Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Panelas, Estado do Pernambuco.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: RENE CASSIBIA BUENO NOGUEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 26/07/1982, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Rodolfo Bueno Nogueira e de Dorany Auxiliadora Bonifacio de 
Lima. A pretendente.: PATRICIA CARDOSO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/03/1988, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Ivaniz da Silva e de Iracema Cardoso Passos.

O pretendente.: ANTONIO AUGUSTO DUARTE PINTO, natural de Oeiras, Portugal, 
nasc.: 18/09/1949, profi ssão: aposentado, estado civil divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Armando da Costa Pinto e de Maria da Conceição Duarte 
Pancho Pinto. A pretendente.: FATIMA BARBOSA DE SOUZA, natural de Murutinga 
do sul, SP, nasc.: 07/08/1957, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Manoel Barbosa de Souza e de Novelina Barbosa 
da Soledade.

O pretendente.: EDSON BORGES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/05/1979, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Eloizo Borges dos Santos e de Edineuza Maria Silva dos Santos. A 
pretendente.: JOANA DARC BORGES DE SOUZA, natural de Xique Xique, BA, nasc.: 
13/08/1986, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Nunes de Souza e de Maria do Socoro Borges de Souza.

O pretendente.: JONATHAN FELIX DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/01/1984, profi ssão: condutor veículo de emergencia, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Felix da Silva e de Carmelia Mira dos 
Santos Silva. A pretendente.: SOLANGE MIRANDA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/12/1977, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Gidevaldo Santos da Silva e de Maria Lucia Miranda Sou-
sa.

O pretendente.: MARCOS PAULO GOMES NETO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/08/1975, profi ssão: operador de telemarketing, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Alcides Paulo Neto e de Lucina Gomes Neto. A 
pretendente.: GILMARA FONSECA DOS SANTOS, natural de Salvador, BA, nasc.: 
07/02/1983, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Ribeiro dos Santos e de Jandira dos Anjos Fonseca.

O pretendente.: DIOMEDES GOMES DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
04/08/1979, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Djalma Pereira dos Santos e de Aldanice Ribeiro Gomes. A preten-
dente.: KARLA NUNES TINONIM, natural de Mauá, SP, nasc.: 11/12/1975, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Eliseu 
Tinonim e de Elizabeth Nunes Tinonim.

O pretendente.: REGINALDO MANOEL DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 30/08/1975, profi ssão: operador de maquina, estado civil: divorciado, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Manoel Francisco dos Santos e de Maria José dos 
Santos. A pretendente.: MARIA RENATA ESTEVÃO DE ARAUJO, natural de Gara-
nhuns, PE, nasc.: 15/01/1988, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Jaime Estevão de Araujo e de Asvania Estevam de 
Araujo.

O pretendente.: CLAUDOMIRO SERAFIM BARBOSA, natural de Antonio Gonçalves, 
BA, nasc.: 03/06/1980, profi ssão: amarrador, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Miltines José Barbosa e de Adelia Maria Serafi m. A preten-
dente.: JUCIARA FRANCISCA SOUZA, natural de Tanhacu, BA, nasc.: 29/01/1980, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Mario José Souza e de Alzenite Francisca Souza.

O pretendente.: ALEXANDRE ASSENÇÃO JUSTINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/03/1974, profi ssão: agente escolar, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Paulo Justino e de Gessy Assenção Justino. A pretendente.: KATIA 
DE OLIVEIRA LEITE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/12/1972, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Roberto 
Leite e de Maria Aparecida de Fatima Leite.

O pretendente.: EDIJAKSON NOVAIS SANTOS, natural de Mascote, BA, nasc.: 
01/08/1983, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Edvaldo Novais Santos e de Almerita Montalvao Soares. A pretendente.: 
JOANE PEREIRA SANTANA, natural de Santa Luzia, BA, nasc.: 07/08/1976, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roque 
dos Santos Santana e de Gersonita Dias Pereira.

O pretendente.: LUIZ EDUARDO CARDILLO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/05/1991, profi ssão: analista de engenharia, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Luiz Carlos Paone Cardillo e de Waldete Clara de Matos 
Cardillo. A pretendente.: JESSICA DANIELE DOMINGOS DO SACRAMENTO, natural 
de Suzano, SP, nasc.: 10/05/1991, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Cesar Mendes do Sacramento e de Laudeci 
Domingos do Sacramento.

O pretendente.: VERIEUDES FERREIRA PEREIRA, natural de Pombal, PB, nasc.: 
16/03/1982, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Orlando Pereira da Silva e de Maria dos Remedios Ferreira Pereira. 
A pretendente.: VALDELICE DA SILVA, natural de Coruripe, AL, nasc.: 27/05/1984, pro-
fi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Valdeci Laurentino da Silva e de Maria de Lourdes Borges da Silva.

O pretendente.: JULIANO CEZAR BAIÃO, natural de Arapongas, PR, nasc.: 16/04/1989, 
profi ssão: operador de estacionamento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Izilda da Conceição Baião. A pretendente.: ALINE RAMOS EDIO-
DATO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/11/1993, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Geraldo Ediodato Filho e de 
Custodia Ramos Ediodato.

O pretendente.: BENEDITO NICOLAO DE MELO, natural de Uruoca, CE, nasc.: 
10/09/1951, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Manoel Ferreira de Melo e de Joana Dourado de Jesus. A pretendente.: 
ZILDA DIAS DE MORAIS, natural de Maravilha, AL, nasc.: 12/08/1944, profi ssão: apo-
sentada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Eladio 
Dias de Morais e de Argentina Vieira da Silva.

O pretendente.: TIAGO FRANCISCO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/10/1986, profi ssão: auxiliar de prevenção de perdas, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Nelson Batista da Silva e de Lucia Francisco 
da Silva. A pretendente.: PATRICIA FERREIRA SOBRAL, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/08/1981, profi ssão: operadora de suporte técnico, estado civil: divorciada, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Samuel Gomes Sobral e de Izilda Aparecida 
Ferreira Sobral.

O pretendente.: PRINCE ESAN YUSUFF OSINDELEY, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 
15/11/1969, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Prince Ishola Osindele e de Princess Stella Osindele. A pretendente.: 
DANIELLY DOMINGUES GRANDISOLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/07/1998, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Mauricio Grandisoli e de Adriana Cosso Domingues.

O pretendente.: JOSÉ AUGUSTO SILVA, natural de Piripa, BA, nasc.: 12/08/1967, pro-
fi ssão: soldador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Barbosa da Silva e de Maria Marinho Silva. A pretendente.: ALZENIR MARIA DE 
JESUS, natural de Mirangaba, BA, nasc.: 05/02/1975, profi ssão: vendedora, estado ci-
vil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Henrique Domingos 
e de Francisca Maria de Jesus.

O pretendente.: EDSON FRANCISCO NEVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/01/1973, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Custodio Francisco Neves e de Luiza de Jesus Neves. A pretendente.: 
FELICIA NASARINE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/02/1979, profi ssão: 
técnica de eletrocardiograma, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Edmilson Carlos da Silva e de Zelia Nasarine da Silva.

O pretendente.: AUGUSTINE ELEBESUNU, natural de Irrua, Nigeria, nasc.: 04/08/1990, 
profi ssão: garçon, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Oseghale Elebesunu e de Grace Elebesunu. A pretendente.: JULIANA NOGUEIRA PI-
RES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/02/1996, profi ssão: prendas domésticas, es-
tado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julio Cezar dos Santos 
pires e de Simone Conde Nogueira.

O pretendente.: RAFAEL DONIZETE MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/03/1983, profi ssão: supervisor calcenter, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Marco Antonio Marques e de Maria Geralda Gomes. A preten-
dente.: DAIANE ANDRADE MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1989, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Elizeu de Jesus Moreira e de Maria Livia de Andrade.

O pretendente.: DENNER RAFAEL PELLEGRINO FREIRE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/07/1995, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Lucenir Amancio Freire e de Marcia Regina Pellegrino Freire. A 
pretendente.: LILIAN COSMO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/12/1982, 
profi ssão: secretaria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Milton Felinto da Silva e de Sebastiana Cosmo da Silva.

O pretendente.: NATANAEL DIEGO SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/12/1987, profi ssão: fotografo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Ideraldo Vicente da Silva e de Matilde Alves dos Santos Silva. A preten-
dente.: REJANE DA ROCHA RAMOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/09/1975, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Cosme Sutero Ramos e de Maria Hildete da Rocha Ramos Lopes.

O pretendente.: BRUNO GALDINO DA FONSECA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/08/1986, profi ssão: técnico de refrigeração, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: João Bosco da Fonseca e de Creomilda Galdino da Fon-
seca. A pretendente.: NAYARA ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/06/1991, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Mauro Barbosa da Silva e de Adriana Telles Alves da Silva.

O pretendente.: EDUARDO LISBOA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/05/1989, profi ssão: encarregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Ariomar Santos e de Evanice Lisboa Santos. A pretendente.: LUCIANA 
MARIA FLORENCIO, natural de Marilia, SP, nasc.: 08/08/1978, profi ssão: encarregada 
tesouraria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz 
Antonio Florencio e de Vera Lucia Rodrigues Florencio.

O pretendente.: JULIO CESAR NEVES AZEVEDO FILHO, natural de Guaratingueta, 
SP, nasc.: 07/06/1983, profi ssão: servidor publico federal, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Julio Cesar Neves Azevedo e de Josely Maria 
Cardoso Neves da Silva Azevedo. A pretendente.: PATRICIA MARQUES DE LIMA, na-
tural de São Paulo, SP, nasc.: 01/01/1983, profi ssão: corretora de seguros, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edivaldo Clementino de Lima e 
de Dina Maria Marques Pereira.

O pretendente.: CLAUDIVAN CRUZ DE MOURA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/03/1972, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Raimundo de Moura e de Maria Vilmar Cruz de Moura. A preten-
dente.: NATALIA FERREIRA PINHEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/02/1985, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José Ferreira Pinheiro e de Karen Klei Honorio Pascoal.

O pretendente.: RAFAEL VALOES MARINHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/10/1986, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Marinho Neto e de Rizalva Xavier de Valoes Marinho. A 
pretendente.: JULIANA CARLA CAVALCANTE DE SOUSA, natural de Morada Nova, 
CE, nasc.: 26/03/1991, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Juscelino Cavalcante de Souza e de Maria Marines de 
Sousa.

O pretendente.: WILLIAM OLIVEIRA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/05/1970, 
profi ssão: analista de produção, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Walter Silva Lima e de Quiteria de Oliveira da Silva. A pretendente.: RE-
GINA SUMOTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/01/1973, profi ssão: funcionária 
pública municipal, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Hidetika Sumoto e de Maria Sumoto.

O pretendente.: DIOGO DE ALMEIDA BARBOSA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
05/01/1991, profi ssão: desenvolvedor de sistemas, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Nilton Marques Barbosa e de Elenita de Almeida 
Barbosa. A pretendente.: HIEDA LUCENA LOPES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/11/1992, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Anibal Monfredini Lopes e de Adelia Lucena Lima.

O pretendente.: ALEX DE OLIVEIRA FELIPE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/01/1989, profi ssão: ajudante jardinagem, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: José Felipe e de Eunice Alves de Oliveira Felipe. A pretenden-
te.: EMILY ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/08/1996, profi ssão: 
esteticista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Natanael 
Francisco da Silva e de Vera Lucia Alves Ribeiro da Silva.

O pretendente.: PAULO ROBERTO DE CARVALHO EHRENBERGER, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 30/11/1982, profi ssão: analista de sistema, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Walter Guedes Ehrenberger e de Lenira de 
Carvalho. A pretendente.: MARIA DIVINA DE CASTRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/03/1986, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Donizete Alexandre de Castro e de Antonia Maria de Castro.

O pretendente.: ABAYOMI EBUN SALAKO, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 
09/01/1984, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Matthew Ishola Salako e de Marian Ajihun Salako. A pretendente.: 
ZENAIDE MARIA DA TRINDADE, natural de Afogados-Recife, PE, nasc.: 09/08/1972, 
profi ssão: controladora de acesso, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Maria José da Trindade.

O pretendente.: EMERSON MACHADO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/01/1991, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Ferreira da Silva Filho e de Vanderleia Machado da Silva. A pre-
tendente.: REGIANE SANTOS GUERRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/03/1986, 
profi ssão: desempregada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Agamenon Barbosa Guerra e de Rosana Aparecida dos Santos Guerra.

O pretendente.: VAGNER FREITAS DE CARVALHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/04/1970, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: João Alves de Carvalho e de Maria Batista de Freitas. A preten-
dente.: ELAINE CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/08/1981, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Alfi m Prates de Oliveira e de Elizabete dos Santos Duarte.

O pretendente.: JOSÉ WALDIR GONZALES, natural de Clementina, SP, nasc.: 
20/03/1968, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Claunicio Gonzales e de Maria Aparecida Marani Gonzales. A preten-
dente.: DALVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/09/1961, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz 
José dos Santos e de Herminia Garcia dos Santos.

O pretendente.: IKPONMWOSA HARRY OMOFONMWAN, natural de Benin City-Estado 
de Edo, Nigeria, nasc.: 16/03/1993, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residen-
te e domiciliado neste distrito. fi lho de: Obas Omofonmwan e de Mercy Omofonmwan. A 
pretendente.: MONICA DA ANUNCIAÇÃO PEDROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/01/1994, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Francisco Pedro Pedrosa e de Cristina Nunes Anunciação.

O pretendente.: JAILSON DANTAS DA SILVA JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/02/1993, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Jailson Dantas da Silva e de Esni Rodrigues de Sousa. A preten-
dente.: FABIANA DOS SANTOS ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/06/1989, 
profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Adelino Miguel Alves e de Luzia dos Santos Alves.

O pretendente.: GLEDSON APARECIDO POSTIGO DA SILVA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 22/03/1981, profi ssão: gerente de serviço, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Cosme Alves da Silva e de Maria Aparecida Postigo. 
A pretendente.: MARCELA ASSUMPCÃo DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/05/1983, profi ssão: encarregada operacional, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Celio Luis de Sousa e de Celia Aparecida Assumpção.

O pretendente.: FERNANDO CAVALCANTE STRAIOTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 10/08/1985, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Luis Antonio Straioto e de Iracema Nunes Cavalcante Straioto. A pre-
tendente.: KARINA PANTALEÃO SAITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/02/1992, 
profi ssão: operadora de monitoramento, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Koji Saito e de Clarice Matsumoto Pantaleão Saito.

O pretendente.: DIEGO LUIS FERREIRA DE SÁ, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
05/08/1987, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: José Luis Ferreira e de Maria Ines Ferreira de Sá. A pretendente.: GREISCE 
FERREIRA DE FARIAS, natural de Campo Alegre de Lourdes, BA, nasc.: 11/05/1988, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada em São 
Caetano do Sul - SP. fi lha de: José Soares de Farias e de Tereza Ferreira dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O interessado.: VICENTE DONIZETE DIANA, natural de Bebedouro, SP, nasc.: 
07/05/1970, profi ssão: coordenador transporte, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Vicente Diana e de Anezia Gomes Diana. A interessada.: ANA 
CRISTINA SANTOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/04/1973, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Joaquim Carlos 
da Silva e de Ezilda da Silva. Obs.: Vencido o prazo legal, previsto no artigo 1532 da lei 
10406 de 10/01/02 - CCB, e caso não sejam apresentados impedimentos, o registro da 
conversão da união estavel em casamento sera efetuado sem solenidade matrimonial.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO IZIDORO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Nova Iguaçu - RJ, no dia 07/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Derly Felismino Souza e de Isabel Izidoro Souza. A pretendente: 
FERNANDA REGINA SERINO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 24/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Raffaele Serino e de Yara Maria Serino.

O pretendente: RODOLFO LIMA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/10/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson de Freitas e de Simone Lima de 
Freitas. A pretendente: BEATRIZ DIAS SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/03/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Andre Luiz da Silva Soares e de Maria 
Maxilene Dias e Silva.

O pretendente: ELMANIO GREGORIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
representante, nascido em Campinas - SP, no dia 19/12/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elmanio Kleiber Westin Oliveira e de Vera 
Lucia Gregorio de Oliveira. A pretendente: FUMÍ ELOISA USUI, estado civil solteira, 
profi ssão quiropraxista, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Kiyoshi Usui e de Maria Graça 
Luiza Usui.

O pretendente: THIAGO VENDITO PEREIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de atendimento, nascido em Guarulhos - SP, no dia 03/08/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Pereira Barbosa e de 
Cleusa Regina Vendito. A pretendente: JANAINA OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/01/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Oliveira Costa Neto e 
de Irene Maria Oliveira Costa.

O pretendente: DANIEL DUARTE VECCHIO, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Vecchio Junior e de Rosa Helena 
Duarte Vecchio. A pretendente: NATHALIA MORATA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/12/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edilson Luiz Morata e de Cassia Apare-
cida Sanches Morata.

O pretendente: YOUSSEF BOUTRACIT, nacionalidade marroquina, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em Casablanca, no dia 07/10/1995, residente e domiciliado 
em Ain Borja, fi lho de Mhamed Boutracit e de Zineb Tawkil. A pretendente: YASMIN LO-
PES MADEIRA, estado civil solteira, profi ssão hoteleira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 09/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Alfredo Madeira e de Silvana Lopes.

O pretendente: RAONÍ CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo, no dia 05/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Victor Cruz e de Celia Regina Leal Cruz. A pretendente: FLAVIA ROSSI MIO, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/10/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Domingos Mio 
e de Sonia Regina Rossio Mio.

O pretendente: VICTOR PEIXOTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Moreira dos Santos Junior e de Tereza Cristina Peixoto dos 
Santos. A pretendente: KAREN BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Cassio Bispo dos Santos e de Giane de 
Almeida Bispo dos Santos.

O pretendente: MARCIO DA SILVA ARRAIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauro da Silva Arrais e de Neide Rodrigues Arrais. A pretenden-
te: KATIA CRISTINA CORRÊA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendimento 
de marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Santos e de Elisabeth Corrêa 
dos Santos.

O pretendente: TOMAS JODELIS BUTRIMAVICIUS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pio Oswaldo Butrimavicius e de Lucia Maria 
Jodelis Butrimavicius. A pretendente: MILENA HYPOLITO, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/10/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Augusto Hypolito e de Eliná Isabel 
Hypolito.

O pretendente: EDENILSON PEREIRA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Ibiporanga - SP, no dia 17/02/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Ildina Brigida da 
Silva. A pretendente: SILVANA DE OLIVEIRA ABRANCHES, estado civil divorciada, 
profi ssão consultora de relacionamento, nascida em Garça - SP, no dia 04/01/1963, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Oliveira 
dos Santos.

O pretendente: OKECHUKWU NWACHUKWU, nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido na Nigéria, no dia 01/10/1981, residente e 
domiciliado na República, São Paulo - SP, fi lho de Andrew Nwachukwu e de Cordelia 
Nwachukwu. A pretendente: MILENA SANTOS BRITO, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Presidente Vargas - MA, no dia 17/11/1977, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Lopes Brito e de Benedita 
dos Santos Brito.

O pretendente: NDUBUISI JACKSON OBI, nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão garçon, nascido em Enegu - Nigéria, no dia 09/04/1992, residente 
e domiciliado na República, São Paulo - SP, fi lho de Odill Nweke Elias e de Mary 
Ajefor. A pretendente: NAYARA ALEXANDRA OLIVEIRA LUCIO, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/01/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Barbosa Lucio e 
de Andrea Oliveira Lucio.

O pretendente: EDUARDO LACERDA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Affonso Moreira e de Juraci Lacerda Moreira. A pretendente: 
DANIELA DAGNOLO AMADO, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 24/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis Roberto Amado Moreira e de Maria Lucia 
Dagnolo Amado.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: VAGNER PEREZ CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão corretor co-
mercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1947, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rosa Cruz e de Francisca Perez Cruz. A 
convivente: SUELI APARECIDA ZANCO, estado civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Guapiaçu - SP, no dia 16/06/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Umberto Zanco e de Benedita Zanco. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.
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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: RODRIGO AMARAL BENEDITO BARRETO, profi ssão: comerciante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, nascido aos: 07/06/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP. fi lho de Edvaldo Barreto e de Iracema 
Amaral Benedito. A pretendente: MARIANA DE LIMA PASQUIVIS, profi ssão: esteticista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 11/04/1989 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rivail dos Santos Pasquivis e de 
Maria Aparecida de Lima Pasquivis.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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


