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“Transportai um 
punhado de terra 
todos os dias, 
e fareis uma 
montanha”.
Confúcio (551/479 a.C.)
Filósofo chinês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,83% Pontos: 
57.582,89 Máxima de +1,41% 
: 57.918 pontos Mínima de 
-0,13% : 57.038 pontos Volume: 
0,59 bilhões Variação em 2016: 
32,84% Variação no mês: -6,98% 
Dow Jones: +0,4% (18h30) Pon-
tos: 19.961,95 Nasdaq: +0,33% 
(18h30) Pontos: 5.475,69 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3452 Venda: R$ 3,3463 
Variação: -0,77% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,42 Venda: R$ 3,52 
Variação: -0,84% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3580 Venda: R$ 
3,3586 Variação: -0,57% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2770 
Venda: R$ 3,4900 Variação: 
-0,94% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,43% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.133,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,79% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,400 
Variação: -1,02%.

Cotação: R$ 3,3600 Variação: 
-0,43% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0387 Venda: US$ 1,0387 
Variação: -0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4760 Venda: R$ 
3,4780 Variação: -1% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,4330 Venda: 
R$ 3,6230 Variação: -1,36%.

vespa Futuro: +0,92% Pontos: 
58.635 Máxima (pontos): 58.990 
Mínima (pontos): 58.040. Global 
40 Cotação: 894,066 centavos 
de dólar Variação: +0,55%.

O presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, anunciou ontem 

(20), em Brasília, medidas 
para tornar o crédito mais 
barato, aumentar a educa-
ção fi nanceira, modernizar a 
legislação e tornar o sistema 
fi nanceiro mais efi ciente. As 
ações integram a Agenda BC 
+ que poderão ser acompa-
nhadas pela sociedade. “Não 
são necessariamente medidas 
de curto prazo. São ações, não 
são pacotes. A nossa busca é 
gerar benefícios sustentáveis 
para a sociedade”, disse.

Uma das medidas para 
reduzir o custo do crédito 
está relacionada ao depósito 
compulsório, recursos que os 
bancos são obrigados a deixar 

     

BC anuncia ações para 
tornar crédito mais barato 
e modernizar legislação

depositados no BC. A medida 
visa diminuir gradualmente a 
complexidade operacional, o 
que leva a custos menores. A 
ideia é unifi car e simplifi car 
alíquotas e prazos. Goldfajn 
destacou que ao reduzir os 
custos, o crédito fi ca mais ba-
rato para os clientes bancários. 
Citou medidas já anunciadas 
pelo governo como a do Ca-
dastro Positivo que passará a 
ter inclusão automática dos 
consumidores. 

Atualmente, a inclusão no 
cadastro só é feita com o pe-
dido do consumidor. Golfajn 
acrescentou que informações 
sobre água, luz e telefone, 
por exemplo, serão incluídas 
no cadastro. “Tem gente que 
não tem relacionamento com 

sistema fi nanceiro, mas paga 
suas contas”, disse. A ideia é 
que com o histórico de paga-
mento em dia, as instituições 
fi nanceiras poderão oferecer 
prazos e juros melhores.

O presidente do BC também 
destacou a criação da duplica-
ta eletrônica, para que mais 
ativos possam ser utilizados 
como garantia de empréstimos. 
Outra ação já anunciada pelo 
governo é que máquinas de 
pagamento das lojas deverão 
ser compatíveis com todas as 
bandeiras de cartão, impedindo 
a exclusividade. Também será 
permitida a diferenciação de 
preços entre pagamento à vista 
ou a prazo. “As ações de crédito 
mais barato não se esgotam aí. 
É uma agenda viva”.

Presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, anuncia ações para tornar crédito

mais barato e modernizar legislação.

Ele acrescentou que os 
bancos públicos vão trabalhar 
com os privados para reduzir 
o custo de crédito ao longo do 
tempo de forma sustentável. 
Entre os objetivos relaciona-
das à cidadania fi nanceira, 

está aumentar o nível de edu-
cação fi nanceira da população, 
por meio de parcerias com 
cooperativas de crédito para 
formação de multiplicados, 
por exemplo. O BC pretende 
implementar a cooperação 

técnica com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
para viabilizar a prática de 
mediação, como instrumen-
to de resolução de confl itos 
dos cidadãos e instituições 
fi nanceiras (ABr).

A confi ança do 
empresário no comércio 

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio cres-
ceu 24,1% em dezembro, na 
comparação com dezembro 
de 2015, e atingiu 99,1 pon-
tos em uma escala de zero a 
200. Apesar disso, o indicador 
manteve-se estável em relação 
a novembro de 2016. Os dados 
foram divulgados ontem (20) 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

O crescimento na comparação 
com dezembro de 2015 foi in-
fl uenciado principalmente pela 
avaliação mais positiva dos em-
presários do comércio em relação 
ao atual momento, que avançou 
58,1%. Os empresários estão mais 
confi antes em relação à economia 
(153,8%), ao comércio (57,7%) e 
ao próprio negócio (28,7%).

Eles estão mais otimistas 
também em relação ao futuro 
(23,8%), com melhoras nas 
avaliações sobre a economia 
(42,8%), o comércio (21,2%) e 
ao próprio negócio (12,2%) nos 
próximos meses (ABr).

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (20) o projeto 
que trata da renegociação das 
dívidas dos estados com a 
União. A renegociação prevê 
o alongamento da dívida por 
20 anos e a suspensão do 
pagamento das parcelas até 
o fi m deste ano, com retoma-
da gradual a partir de 2017. 
Votaram favoravelmente 296 
deputados e 12 contrários. O 
texto segue, agora, para sanção 
presidencial.

Depois de várias rodadas 
de negociações entre líderes 
partidários e governadores de 
estados endividados, os depu-
tados concordaram em aprovar 
a propostas rejeitando parte 
das mudanças feitas no Senado. 
As mudanças aprovadas pela 
Câmara contrariam o entendi-
mento da área econômica do 
governo. Ficou decidido que o 
relator da proposta, deputado 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O ministro do STF Luís 
Roberto Barroso liberou para 
julgamento a ação na qual a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) pede que a 
Corte reconheça que o ensino 
religioso nas escolas públicas 
deve ser de natureza não con-
fessional, com a proibição de 
admissão de professores que 
atuem como “representantes 
de confissões religiosas”. 
Com a liberação do processo 
para julgamento, caberá a 
presidente do Supremo, mi-
nistra Cármen Lúcia, colocar 
o assunto para julgamento na 
Corte, o que deve ocorrer no 
ano que vem.

A ação da PGR foi proposta 
em 2010 pela então vice-
procuradora Débora Duprat. 
Segundo entendimento da 

O Ministério da Educação 
(MEC) contestou o parecer do 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, a respeito da MP 
do Ensino Médio. Em parecer en-
viado ao STF, Janot defendeu que 
a MP não apresenta os requisitos 
de relevância e urgência para 
edição de medidas provisórias, 
além de ferir diversos princípios 
constitucionais. A pasta diz que, 
apesar de respeitar o posicio-
namento de Janot, mantém o 
entendimento de que a MP obe-
dece ao requisito constitucional 
da urgência e relevância. 

“É urgente apresentar à 
sociedade uma proposta para 
enfrentar o fl agelo do ensino 
médio. É importante lembrar 
que, há 20 anos, o país discute 
a reforma do ensino médio sem 
avançar para torná-la realida-
de”. Destaca ainda, que a MP 
teve admitida a sua constitu-
cionalidade pelo Congresso. 
A manifestação faz parte da 
análise da Ação Direta de In-
constitucionalidade, proposta 
pelo PSOL. Segundo o partido, 
a norma viola os pressupostos 
exigidos pela Constituição 
para edição de MPs. O partido 
sustenta que seria cristalina a 
ausência do requisito consti-

Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.

Movimento nos terminais
Já está em operação nos termi-

nais rodoviários Tietê, Barra Funda 
e Jabaquara, da cidade de São 
Paulo, a operação especial para o 
feriado de Natal. De acordo com 
estimativa da Socicam Terminais de 
Passageiros, 271 mil pessoas devem 
deixar a cidade pelos terminais en-
tre sexta-feira (23) e sábado (24). 
Até segunda-feira (26), mais de 
600 mil pessoas devem embarcar e 
desembarcar nos três terminais. 

José Cruz/ABr
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São muito boas as perspecti-
vas para a safra 2016/2017, anali-
sou ontem (20), o presidente da 
Sociedade Nacional de Agricul-
tura (SNA), Antonio Alvarenga. 
“A safra colhida agora não foi 
boa, porque teve problema de 
seca, mas a expectativa para 
a próxima safra é muito boa, 
principalmente em relação ao 
milho, que vai aumentar um 
pouco a área de plantio, bem 
como de soja, que deve crescer 
um pouco mais”, disse.

A previsão da SNA é que se-
jam produzidos em torno de 215 
milhões de toneladas de grãos 
na safra 2016/2017. Alvarenga 
diz que, até o momento, o clima 
está favorável às culturas, sem 
perspectiva de modifi cação. Os 
produtores estão animados. 
“Ficaram mais confi antes com 
o governo. A confi ança au-
mentou, todo mundo plantou. 

Vai ser uma boa safra”. Ele  
admitiu que o agronegócio é 
infl uenciado pela conjuntura do 
país, mas “menos que os demais 
setores da economia”, porque 
está muito ligado ao mercado 
internacional.

Alvarenda disse que o agro-
negócio brasileiro tem mercado 
para soja e para milho. O seg-
mento de açúcar e álcool deve 
também ter bom desempenho 
e retomar as atividades porque 
os preços já estão melhores. 
“Acho que o agronegócio vai 
fazer bonito de novo”. Em 
relação à celulose, ele diz 
que houve melhoras, mas não 
em nível elevado. Alvarenga 
explicou que esse é um setor 
cujas respostas são obtidas 
mais no médio e longo prazo. 
“Essa é a grande vantagem do 
agronegócio: ele movimenta a 
economia” (ABr).

A expectativa para a próxima safra é muito boa,

principalmente em relação ao milho.

Divulgação

Brasília - O ministro da 
Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, disse que o governo 
não vai abrir mão dos recursos 
que tem a receber da operadora 
Oi, que atravessa um processo 
de recuperação judicial, com 
dívidas de pelo menos R$ 65 
bilhões. Ao governo e à Anatel, 
as dívidas da Oi com multas 
chegam a R$ 20 bilhões.

“A situação da Oi foge ao 
controle do governo. É um 
problema da Oi”, comentou 
Kassab, após cerimônia rea-
lizada na Anatel. “É nosso 
interesse que ela consiga 
sair bem nessa recuperação 
judicial. O credor público não 
abrirá mão de suas receitas 
vindas das multas, até porque a 
legislação não permite”. Kassab 
não descartou a possibilidade 
de que o pagamento, porém, 
seja convertido em novos 
investimentos da empresa no 
setor, estratégia que é criticada 
pelos partidos de oposição ao 
governo de Michel Temer. 

“Desde que seja positivo para 
o Tesouro, para o governo e 
para o País e que haja contra-
partidas muito expressivas, eu 
acho que é correto analisar”, 
comentou o ministro. Mais do 

Ministro da Ciência, 

Tecnologia, Inovações

e Comunicações,

Gilberto Kassab.
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Câmara aprova e renegociação da 
dívida dos estados vai à sanção

retiradas do projeto estavam 
o aumento da contribuição 
previdenciária dos servidores, 
suspensão de aumentos sala-
riais e de realização de con-
cursos públicos, privatização 
de empresas e a redução de 
incentivos tributários. A aprova-
ção da renegociação das dívidas 
ocorreu apesar da obstrução 
de partidos de oposição, como 
Rede e PSOL, contrários a impor 
uma moratória aos estados com 
problemas fi nanceiros. 

Durante todo o processo de 
discussão, o PT tentou obstruir 
a votação. Ao fi nal, no entanto, 
o partido votou favoravelmente 
à proposta. Pelo entendimento 
dos líderes da base aliada e do 
presidente da Câmara, deputa-
do Rodrigo Maia, as contrapar-
tidas e condicionantes às leis 
estaduais deverão ser analisa-
das e votadas pelas assembleias 
legislativas (ABr).

Esperidião Amin (PP-SC), 
retiraria do texto a maioria 
dos dispositivos incluídos que 
previam contrapartidas para 
os estados que assinassem a 
renegociação das dívidas. 

Entre as medidas que foram 

Perspectivas para próxima 
safra são muito boas

Liberado para julgamento o 
ensino religioso nas escolas

procuradoria, o ensino religioso 
só pode ser oferecido se o con-
teúdo programático da discipli-
na consistir na exposição “das 
doutrinas, práticas, histórias e 
dimensão social das diferentes 
religiões”, sem que o professor 
tome partido.

Para a procuradora, o ensino 
religioso no país aponta para a 
adoção do “ensino da religião 
católica” e de outros credos, 
fato que afronta o princípio 
constitucional da laicidade. O 
ensino religioso está previsto 
na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e no Decre-
to 7.107/2010, acordo assinado 
entre o Brasil e o Vaticano para 
o ensino da matéria. No ano pas-
sado, uma audiência pública foi 
realizada no STF para discutir 
o tema (ABr).

MEC contesta parecer de 
Janot sobre Ensino Médio

tucional da urgência, além de 
desrespeitar o acesso amplo à 
educação e difi cultar a redução 
de desigualdades, ao promover 
verdadeiro retrocesso social.

Para Jantot, a medida é in-
constitucional e “o desfazimento 
dos efeitos da concretização 
da reforma do ensino médio 
desenhada pela MP 746/2016 
conduziria a grave situação de 
insegurança jurídica e a severos 
prejuízos pedagógicos e pessoais 
para toda a comunidade”. Para o 
MEC, o atual sistema é “injusto” e 
provoca um alto grau de exclusão. 
“Adiar a reforma comprometeria 
uma geração de jovens, enredada 
num sistema de péssima quali-
dade com os piores resultados 
de aprendizagem em avaliações 
nacionais, como o Ideb” (ABr).

Governo não vai abrir 
mão de multas da Oi

que a oposição, porém, a estra-
tégia precisa passar pelo crivo 
da Advocacia-Geral da União, 
Ministério Público Federal e 
Tribunal de Contas da União. 
Ao se referir ao projeto de lei 
que altera as regras do setor 
de telecomunicações, Kassab 
disse que não espera vetos no 
texto pelo presidente Michel 
Temer. “Estou convencido de 
que é uma boa lei e de que 
é bom para o País. Haverá 
investimentos e uma sensível 
melhoria na qualidade dos 
serviços prestados” (AE).



OPINIÃO
A precarização

avança pelo mundo

Quanto atraso ainda 

existe no país outrora 

dito abençoado

Com a lei Áurea promul-
gada no ano de 1888, 
os produtores de café 

se incompatibilizaram com 
o Império. Veio a República 
que não se preocupou com 
a integração da população 
libertada, nem ofereceu escola. 
Em decorrência, teve início o 
movimento de favelização do 
Rio de Janeiro. De lá para cá 
os governantes pouco se es-
forçaram para forjar um país 
independente com população 
bem preparada para a vida. 

Permanecemos como forne-
cedores de matéria prima e im-
portadores de industrializados. 
Enfrentamos um momento 
delicado. As mazelas estão 
vindo à tona. Precisamos de 
seriedade e serenidade para 
manter a confi ança de que o 
país vai fazer uma limpeza e 
sair das mãos dos escroques 
habilidosos que se apropriam 
de bens de outros por meios 
ilícitos.  

Com a aproximação de um 
provável fechamento dos 
mercados, os países têm de 
fazer acordos bilaterais para 
intercâmbio comercial e tec-
nológico de forma equilibrada, 
sem precisar incorrer em novos 
empréstimos, e ainda preparar 
a população para produzir in-
ternamente o que não puder 
ser importado, gerando opor-
tunidades de trabalho. 

O mundo vive a precarização 
geral e se desumaniza. Aumen-
ta a cobiça. Falta responsabi-
lidade. Ser humano é não se 
deixar vencer pela raiva, ódio, 
insatisfação. É esforçar-se para 
compreender a vida. Temos 
testemunhado o aumento do 
apagão mental e precisamos 
combatê-lo com a boa educa-
ção. O mundo se tornou um 
lugar perigoso. É preciso muita 
vigilância material e espiritual 
para desfazer as ameaças antes 
que se tornem realidade - pe-
rigos a que todos nós estamos 
expostos com o avanço da 
internet e mídias sociais, com 
a possibilidade real de invasão 
na vida das pessoas. 

Muitos jovens agem com 
insensatez, não querem ouvir 
os pais; acham-se muito me-
lhores, fazem imposições, para 
só reconhecer, tarde demais, 

o valor das recomendações 
recebidas. Estamos diante de 
uma situação bem diferente 
do século passado quando as 
novas gerações tinham forte 
anseio para saber o porquê 
das coisas. Atualmente nos 
defrontamos com a apatia de 
muitos jovens que nada que-
rem saber do sentido da vida, 
vivendo de forma superfi cial, 
atravessando seus dias sem um 
olhar atento ao seu redor. 

Estamos num fi nal de ciclo? 
Todos os efeitos de séculos de 
economia predatória e dese-
quilibrada vêm à tona. Alguns 
percebem algo errado, mas é 
preciso analisar com isenção e 
sem viés ideológico. O grande 
causador de todo o malogro, 
que se manifesta na baixa 
qualidade de vida no planeta e 
no desastre ambiental, não tem 
outra causa que não o próprio 
homem intelectivo, que só 
enxerga o interesse próprio e 
não assume responsabilidade 
com o futuro. 

Os jovens precisam de cons-
cientização e automotivação. 
Na vida moderna, os incentivos 
para a busca do signifi cado 
da vida estão sendo perdidos, 
havendo uma forte pressão 
para um viver acomodado e 
indolente, sem tempo para 
sonhar, refl etir e ouvir a voz 
da intuição, ampliando o ma-
rasmo e inércia das massas. Há 
confusão no mundo. Faltam 
líderes sábios. A doença da 
decadência espiritual e moral 
atingiu a humanidade. 

É preciso restabelecer o 
equilíbrio entre as nações, 
ampliando oportunidades de 
produzir e gerar trabalho, além 
de um grande acordo sobre as 
dívidas soberanas com redução 
de juros, aumento de prazos e 
bom senso para quebrar o ciclo 
de endividamento externo e in-
terno. Gostaria de saber o que 
pensam os presidentes Trump, 
dos Estados Unidos, Temer, do 
Brasil e outros líderes mun-
diais, sobre como voltaremos 
a ter um crescimento natural, 
fundamentado num autêntico 
humanismo.

(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. É 

também coordenador dos sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). Autor de diversos 
livros, como: Nola – o manuscrito 

que abalou o mundo; O segredo
de Darwin; O Homem Sábio

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Brasileiros 
lançam balão 
para 1ª 
missão à Lua

Um grupo de pesquisadores 
brasileiros acaba de lançar 
um balão estratosférico como 
parte do projeto “Garatéa-L”, 
primeira sonda sul-americana 
até a Lua, em São Carlos, inte-
rior de São Paulo. O balão foi 
enviado para avaliar o potencial 
de sobrevivência de células e 
biomoléculas em condições 
extremas. O equipamento foi 
liberado no início da tarde e 
caiu horas depois, após alcançar 
uma altitude de até 30 km.

Segundo os pesquisadores, 
esta distância corresponde a 
um centésimo da encontrada ao 
nível do mar e já não há camada 
de ozônio para proteger o equi-
pamento dos raios ultravioleta. 
A sonda acoplada ao balão foi 
batizada de Garatéa II e trata-
se de uma versão inicial do 
experimento que será enviado 
na Garatéa-L, espaçonave bra-
sileira a ser colocada em órbita 
da Lua em 2020.

O projeto é realizado pela 
empresa Airvantis em parceria 
com pesquisadores do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais, do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, da USP, do 
Centro Nacional de Pesquisa 
em Energia e Materiais, do 
Instituto Mauá de Tecnologia 
e da PUC-RS. Além da par-
ticipação internacional da 
Agência Espacial Europeia e 
da Agência Espacial do Reino 
Unido (ANSA).

A Ferrari anunciou que lançará seu novo modelo 
de carro para a temporada 2017 da Fórmula 1 no 
dia 24 de fevereiro. O carro do próximo ano será 
apresentado no Circuito do Fiorano, que pertence 
à própria escuderia e está localizado na cidade 
de Maranello, na Itália, apenas três dias antes do 
início dos testes da pré-temporada em Barcelona, 
que começarão a partir de 27 de fevereiro.

O anúncio foi dado ontem (20) pelo presidente 

da Ferrari, Sergio Marchionne, e pelo chefe de 
equipe, Maurizio Arrivabene, durante o tradicional 
encontro natalino com a imprensa. No mesmo dia, 
a Ferrari também anunciou o novo piloto de testes 
da equipe, o italiano Antonio Giovinazzi, de 23 
anos, que em 2016 fi cou com a segunda colocação 
na GP2. “Contamos com ele por ser um grande 
piloto, mas também estou muito feliz porque é 
um italiano”, afi rmou Marchionne (ANSA).

A crise econômica brasileira 
gerou mudanças no hábito de 
consumo das pessoas. O Opi-
nion Box, empresa pioneira 
em soluções digitais para 
pesquisas de mercado e de 
opinião, em parceria com o 
Mundo do Marketing, portal 
de notícias com foco em efi -
ciência estratégica, fez uma 
pesquisa para identifi car os 
hábitos mais impactados pela 
questão econômica. 

De acordo com o levanta-
mento, “dar presentes” foi um 
dos segmentos mais afetado 
pela crise. O sexto entre os 
10 analisados. Há 12 meses, 
82% dos entrevistados davam 
presentes aos outros. Agora, 
são 70% das pessoas. Entre os 
que deixaram de presentear: 
69% atribuem o fato à crise; 
15% perderam o emprego; 2% 
mencionaram a falta de tempo 
e 14% outros motivos. 

Entre os que mantiveram o 
hábito: 45% passaram a gastar 
menos; 43% mantiveram o 
gasto e 12% passaram a gastar 
mais. Pelo levantamento, o 
Opinion Box identifi cou que 
14% não davam presentes 
antes e continuam não dando; 
16% davam presentes antes; 

De acordo com o levantamento, “dar presentes” foi um dos 

segmentos mais afetado pela crise.

Esqueça os tradicionais pre-
sentes de Natal: livros, sapatos 
e bolsas. Nada disso é o que de-
sejam os europeus, revelou uma 
pesquisa feita recentemente 
pelo site lastminute.com. A 
nova moda é presentear seus 
entes queridos com vivências. 
Os vales-presentes de jantares, 
passeios turísticos ou outras 
experiências diferentes exis-
tem já há um bom tempo, mas 
especialmente nesse ano acon-
teceu um “boom” de presentes 
não-materiais. 

Mais de um em cada dois ita-
lianos disseram que preferem 
ganhar uma experiência porque 
é mais “memorável” e simbólica, 
enquanto apenas 33% dos ita-
lianos preferem desembrulhar 
um presente material. E outros 
23% declararam que não sentem 
necessidade de nenhum tipo de 
presente. No entanto, a tendên-
cia é também europeia: a Espa-
nha se mostrou a mais adepta 
aos novos presentes, cerca de 
60% da população espanhola 
prefere ganhar alguma vivência 
nova do que um objeto. 

Cerca de 16% dos europeus desejam ‘andar de balão’.

Papa lamenta ataque em Berlim
O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, enviou ontem 

(20) um telegrama para o bispo de Berlim, em nome do papa Francisco, ex-
pressando “uma profunda comoção” após o atentado no mercado de Natal. 
De acordo com a mensagem, o “Papa Francisco se une a todas as pessoas de 
boa vontade que estão comprometidas a não deixar a loucura assassina do 
terrorismo encontrar espaço em nosso mundo”. Na noite desta segunda-feira 
(19), um caminhão invadiu um mercado de natal em Breitscheidplatz, na parte 
oeste de Berlim, e deixou ao menos 12 mortos e 48 feridos. A chanceler alemã, 
Angela Merkel, confi rmou que o ataque foi um “ato terrorista” e afi rmou que 
“este é um dia muito triste” para o país (ANSA).

No caso de Embu das 
Artes, a diplomação do 
prefeito eleito Claudinei 

Alves dos Santos, conhecido 
como Ney Santos, foi suspen-
sa pela Justiça Eleitoral, após 
pedido do Ministério Público 
(MP). 

O político é considerado fo-
ragido desde a defl agração da 
Operação Xibalba, no último 
dia 9, quando foram cumpridos 
49 mandados de busca e 14 de 
prisão preventiva. Sete pessoas 
estão foragidas, incluindo Ney 
Santos. 

Segundo o MP, as investiga-
ções conduzidas pelo promotor 
de Justiça Estêvão Luís Lemos 
Jorge identifi caram uma organi-
zação criminosa para lavagem 
de dinheiro do tráfi co de drogas, 
supostamente liderada pelo 
prefeito eleito de Embu. 

O prefeito eleito de Osasco, 
Rogério Lins, teve a prisão 

Prefeito eleito de Osasco, vereador Rogério Lins (PTN).

Venezuela 
ordena embargo 
a banco privado

O Tribunal Supremo de Justi-
ça (TSJ) da Venezuela ordenou 
ontem (20) um embargo milio-
nário contra o Banesco Banco 
Universal, uma das maiores 
instituições fi nanceiras do país. 
Segundo a decisão judicial, o 
Banesco precisará devolver 
pouco mais de US$ 7,7 milhões 
ao fi sco venezuelano. A senten-
ça é referente a um processo 
por “não cumprimento do con-
trato de mandato e indenização 
por danos e prejuízos” iniciado 
pelo prefeito-procurador do 
município de San Francisco, 
no estado de Zulia.

Quase imediatamente, o 
banco informou através de sua 
conta no Twitter que “acatará 
como sempre as decisões das 
autoridades judiciais”. 

“Procederemos para cancelar 
imediatamente o montante 
estabelecido pelas autorida-
des”, acrescentou a empresa. 
A divulgação da ordem judicial 
gerou preocupação entre os 
venezuelanos que já enfrentam 
um difícil panorama monetário 
ante a escassez de dinheiro 
por causa das mudanças nas 
cédulas em circulação na Ve-
nezuela e a posterior extensão 
da circulação da cédula de 100 
bolívares até o dia 2 de janeiro 
(ANSA). 

R
ep

ro
du

çã
o

Pi
nt

er
es

t
R

on
al

do
 S

ilv
a/

Fu
tu

ra
 P

re
ss

Prisão de prefeitos eleitos leva 
incerteza a municípios paulistas
Prisões decretadas contra os prefeitos eleitos de Osasco, Embu das Artes e Presidente Bernardes, 
causaram indefi nição nestes municípios em relação à posse

Caça-Fantasma, defl agrada em 
agosto de 2015 pelo MP. São 14 
vereadores, incluindo Lins, sus-
peitos de manter um esquema 
de funcionários fantasma, além 
de captar parte do salário de 
assessores. O MP estima que 
R$ 21 milhões foram desviados 
com as fraudes.

O prefeito eleito de Presiden-
te Bernardes, Luccas Inague 
Rodrigues, teve a prisão decre-
tada e chegou a ser preso no 
último dia 10, mas, de acordo 
com informações do Cartório 
da 165ª Zona Eleitoral, foi solto 
e compareceu na quarta-feira 
(14) à cerimônia de diploma-
ção. De acordo com o TRE de 
São Paulo, a diplomação marca 
o encerramento do processo 
eleitoral, com a entrega do 
documento que habilita os 
políticos a tomar posse nos 
cargos para os quais foram 
eleitos (ABr).

preventiva decretada em 6 de 
dezembro e está em viagem ao 
exterior. A Justiça suspendeu, 
neste caso, somente a cerimô-
nia de diplomação, mantendo 
a possibilidade de retirada do 
diploma. Na sexta-feira (16), o 

advogado de Lins, Benjamin Ra-
mos Junior, retirou o diploma no 
Cartório da 213ª Zona Eleitoral, 
por meio de uma procuração. 
As informações são do próprio 
cartório.

A prisão é parte da Operação 

Hábito de presentear
sofreu impacto com a crise

4% passaram a dar presentes 
agora e 66% já tinham o hábito 
e o mantém. Diante dos dados 
levantados, conclui-se que o 
impacto real da crise foi de 
52,6% neste hábito.

A pesquisa foi realizada com 
1.424 internautas brasileiros 
de ambos os sexos, com idade 
acima dos 16 anos, provenien-
tes de 475 cidades de todas 
as regiões do país e de todas 
as classes sociais. A pesquisa 
selecionou 10 hábitos que os 
brasileiros costumam realizar, 
desde assistir TV aberta ou 
fechada até comer em restau-
rantes e viajar. Para cada um 

desses hábitos, as pessoas 
foram questionadas se aquele 
comportamento existia e se tal 
costume deixou de existir. 

Aqueles que deixaram o 
hábito de lado, foram questio-
nados sobre o motivo. Aqueles 
que não deixaram, no entanto, 
foram perguntados se passam 
a fazê-lo com menos ou mais 
frequência ou se o mantiveram 
da mesma forma. 

A margem de erro da pesqui-
sa é de 2,6 pontos percentuais 
e o nível de confi ança é de 
95%. Fonte e mais infor-
mações: (www.opinionbox.
com).

Na Europa, tendência de Natal 
é presentear com experiências

Já os franceses levaram o 
título de “mais materialistas” 
porque 38% da população 
prefere os tradicionais pre-
sentes natalinos. Os resultados 
evidenciaram que os homens 
e as mulheres escolheram ex-
periências bem diferentes. Os 
homens italianos, sobretudo, 
escolheram passeios com mais 
adrenalina, o mais desejado 
foi guiar uma Ferrari (27%), 
seguido de andar de helicóptero 
(22%). E, além de ousados, se 
mostraram os mais vaidosos 
da Europa: o terceiro presente 

mais desejado foi um dia no 
Spa (20%). 

A pesquisa foi feita com seis 
mil pessoas em toda a Europa. E 
as experiências mais desejadas 
foram: 1. Um dia no SPA (31%); 
2. Ingresso para parque de 
diversão(25%); 3. Visita a mu-
seus e galerias de arte (23 %); 
4. Dirigir uma Ferrari(19%); 5. 
Andar de helicóptero (18 %); 
6. Curso de culinária (18%); 7. 
Andar de balão (16%); 8. Pilotar 
um avião (14%); 9. Um jantar 
às cegas (12%); e 10. Paraque-
dismo (12%) - (ANSA).

Ferrari lançará novo carro para F1



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 21 de dezembro de 2016

Além de pressionar
a equipe, qual a função

das reuniões de Forecast?

No dia a dia das equipes 

de vendas há sempre 

uma situação que tira 

o sono de todo mundo: 

a “reunião de forecast”. 

Forecast, ou previsão 

de vendas, tem sido o 

pesadelo dos vendedores 

desde sempre

Vocês se lembram daqueles 
“jogos da verdade”, onde 
um grupo de amigos se 

reuniam e o combinado era 
responder as perguntas pesso-
ais com a máxima honestidade 
possível? Lembram do eventual 
desconforto que era isto? Pois é, 
a tal “reunião de forecast” tem 
uma função semelhante na sua 
vida como profi ssional de vendas. 
Seu gestor só quer uma resposta 
honesta para a pergunta: quanto 
você vai vender?

Todos nós que trabalhamos em 
vendas, vivenciamos este drama. 
A periodicidade pode variar. Em 
algumas empresas, mensalmente, 
em outras, quinzenalmente ou até 
semanalmente. Na última semana 
do mês ou do trimestre, diaria-
mente. Mas por que a previsão 
de vendas é um pesadelo ou um 
drama? Não deveria ser. A previ-
são de vendas é uma ferramenta 
poderosa de gerenciamento e 
coaching, mas é subutilizada 
quando aplicada somente como 
instrumento de pressão. 

O forecast deveria ser uma 
consequência natural do trabalho 
de vendas, e não um evento pon-
tual de cobrança antecipada dos 
resultados e metas. Previsão de 
vendas é uma atividade, e não uma 
“reunião” ou um “julgamento”. 
Em muitas organizações, existe 
o papel de operação ou adminis-
tração de vendas. Com sistemas 
automatizados - CRM - ou simples-
mente planilhas eletrônicas, estes 
profi ssionais operam e montam as 
previsões de vendas a partir das 
atualizações feitas pelo vendedor 
antes de cada reunião. 

E são eles que participam das 
tais “reuniões”, apresentando 
as previsões em uma espécie de 
julgamento onde o gerente é o 

juiz. Os promotores apresentam as 
previsões e os vendedores são, ao 
mesmo tempo, réus e advogados 
de sua própria defesa.  É uma prá-
tica comum, cujos resultados têm 
sido questionados com veemência. 
Não é à toa que as previsões de 
venda nas empresas estão longe 
da assertividade desejada. 

O forecast, mesmo assertivo, 
não significa cumprimento de 
metas. Isto é objeto de outra fer-
ramenta, o pipeline. A partir de 
uma previsão de vendas assertiva, 
é possível defi nir se é necessário 
prospectar mais ou não para que o 
pipeline ou funil de vendas tenha 
matéria prima sufi ciente para o 
cumprimento das metas. Uma boa 
previsão de vendas signifi ca, sim, 
que o possível de ser convertido, 
será. O forecast é o instrumento 
que trata da execução de vendas e 
atua sobre a conversão de oportu-
nidades, não sobre o cumprimento 
de metas.

Todos os vendedores precisam 
saber, em tempo real, o quanto 
acreditam que irão vender, e 
qual o plano para realizar com 
sucesso. Mais do que isto, a crença 
precisa ser confi ável, baseada em 
parâmetros consistentes. Esta 
informação é crucial para que o 
vendedor possa trabalhar com 
efi cácia e foco, e possa realmente 
converter as oportunidades pos-
síveis e evitar desperdiçar tempo 
em outras que não valem a pena. 
Ter esta informação é o resultado 
da atividade diária do vendedor. 
É parte de seu trabalho e precisa 
ter sua “assinatura”. 

Isto é, o vendedor precisa 
confi ar em sua própria previsão 
e defende-la com argumentos 
diariamente. Para si mesmo. Não 
para seus gerentes em “julgamen-
tos” periódicos. Mas para que isto 
seja possível, é necessário rever 
os métodos e, possivelmente, os 
sistemas de informação e automa-
ção de vendas, ainda baseados em 
conceitos formulados no início do 
século passado.

(*) - É CEO da K&G Sistemas, profes-
sor nas disciplinas de Vendas e 

Marketing da Business School São 
Paulo e Coach pessoal e profi ssional 

formado pela International Associa-
tion of Coaching - IAC/SLAC.

Enio Klein (*)

A - Materiais Nanoestruturados
Estão abertas as inscrições para a 7th Latin American Conference on 
Metastable and Nanostructured Materials (Nanomat 2017 - 7ª Conferência 
Latino-americana sobre Materiais Metaestáveis e Nanoestruturados). O 
evento é trienal e fornece um panorama geral dos aspectos fundamentais 
de processamento e aplicações na área. Destinado a estudantes de gra-
duação e pós-graduação, pesquisadores, professores e profi ssionais em 
geral, ocorre de 19 a 22 de março, no hotel fazenda Areia que Canta, em 
Brotas, e contará com a participação de 35 pesquisadores convidados do 
Brasil e do exterior, autoridades mundiais nessa área de pesquisa. Para 
mais informações, visite o site (nanomat.dema.ufscar.br). 

B - Concurso para Professor 
A Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp 
está com inscrições abertas para concurso público na área de Informática e 
Representação do Projeto e Projeto Integrado, nas disciplinas BIM Building 
Information Modeling, Teoria e Projeto X: Projeto Integrado e Colaborativo, 
Informática Aplicada II – Introdução ao CAD, Integração de Projeto – CAD 
e Projeto Colaborativo. O prazo de submissão encerra em 15 de março de 
2017. Os calendários de provas de concursos docentes são publicados no 
site da Secretaria Geral da Unicamp, bem como da FEC/Unicamp. Outras 
informações:  Elaine (elaine@fec.unicamp.br) ou no tel. (19) 3521-2404.

C - Empreendimentos Imobiliários
Interessados em fazer o curso de Incorporação Imobiliária da Universidade 
Secovi já podem fazer inscrição para a turma 2017, que inicia dia 14/3. 
Um dos mais renomados no segmento, o programa traz como grande 
diferencial o corpo docente, formado por profi ssionais com larga experi-
ência. O curso proporcionará uma ampla visão sobre empreendimentos 
imobiliários, desde a prospecção e aquisição do terreno, até a defi nição 
do produto, passando por noções de estudos arquitetônicos, aprovação 
e gestão do projeto, análise fi nanceira e indicadores econômicos. Em-
presários, gerentes de incorporação, engenheiros, arquitetos, gerentes 
de vendas e investidores estão entre o público-alvo. Mais informações 
tel. 5591-1303 ou no site: (www.secovi.com.br).

D - Parceria Inédita
Com o compromisso de ampliar, cada vez mais, a experiência do cliente 
em suas lojas, a Saraiva anuncia parceria com a Nespresso, empresa pio-
neira no segmento de café porcionado da mais alta qualidade. Máquina 
Tower, desenvolvida com o conceito de autoatendimento, foi instalada 
na unidade da rede no Shopping Jardim Sul. A novidade possibilita ao 
cliente desfrutar de toda oferta de produtos e serviços da Saraiva e, ao 
mesmo tempo, fazer seu próprio café, além de conhecer os blends da 
multinacional suíça, com grãos extraídos com 19 bar de pressão, garan-
tindo o espresso perfeito com a comodidade que a Nespresso oferece. 

E - Primeira no Nordeste
A cidade de Natal acaba de ganhar mais uma opção de casa noturna. A 
capital potiguar foi a cidade escolhida para receber a primeira unidade 
nordestina do Wood’s Bar, maior rede de baladas do Brasil, que surgiu 
em  Curitiba em 2005. Inaugurada na noite da última quinta-feira (14), a 
casa já consagrada em outras 14 cidades, chegou ao estado oferecendo o 
melhor da música sertaneja. O formato segue o modelo das demais casas 
espalhadas pelo país onde a qualidade de estrutura e atendimento são 
prioridades. Além de uma ambientação personalizada preparada para 

receber as melhores atrações nacionais do gênero sertanejo, a Wood’s 
Natal promete valorizar os ritmos musicais mais populares na região 
como funk, samba e eletrônico, garantindo espaço para bandas locais. 
Outras informações em (www.portalwoods.com.br).

F - Expedição à Microcervejaria  
Os apreciadores de uma boa cerveja artesanal irão adorar fazer um “tour” na 
microcervejaria francesa Les 3 Brasseurs, localizada no Itaim. Na visitação 
é possível acompanhar desde as etapas de produção até a harmonização 
da matéria-prima com especialidades da cozinha. Depois de conhecer o 
verdadeiro sentido da “arte de viver a cerveja”, é hora de comprovar o 
resultado de tanta qualidade e cuidado com esta bebida. Para fi nalizar é 
realizada a degustação da paleta de cervejas – com 4 tipos: Blanche, Blonde, 
Ambrée e Itaim – acompanhada de petiscos. A “Expedição 3B” acontece 
sempre às quintas-feiras, das 15h00 às 19h00, tem cerca de uma hora de 
duração e é guiada pelo cervejeiro. O tour custa R$ 50 por pessoa e deve 
ser agendado com antecedência em: (www.les3brasseurs.com.br).

G - Aluguel de Malas
Mesmo com o desaquecimento da economia, os brasileiros não deixaram de 
viajar. Mas nem todos acham cômodo ter que, ao voltar, desfazer as malas, 
limpar e guardar em casa por meses sem uso. Pensando em reverter essa 
situação, a empresa Rent a Bag desenvolveu um sistema de aluguel de 
malas de altíssima qualidade e higienizadas. A empresa trabalha com malas 
de marcas internacionalmente reconhecidas. A ideia é levar essa franquia 
pelo Brasil e fazer com que os clientes recebam as malas em casa com data 
e hora marcada para facilitar a comodidade. Com planos de aluguel que 
variam entre R$115,00 a R$155,00, a empresa não só entrega as malas, 
como também as recolhe. Além da Região do Grande ABC, a empresa 
já atende em Salvador e Rio de Janeiro e está aberta para quem quer se 
tornar um franqueado. Mais informações: (http://rentabag.com.br/).

H - Boat Party 
Para brindar em grande estilo o ano novo que se inicia, no próximo dia 
29 acontece na praia do Indaiá (Bertioga), litoral norte de São Paulo, 
a primeira ‘Boat Party’, adaptada para os brasileiros apaixonados por 
barcos. O luxuoso Super Club, contará com uma estrutura completa, 
sobre uma plataforma fl utuante meio ao mar para receber as embarca-
ções ao seu redor e todos que estiverem a bordo. O ambiente aberto, 
com a Mata Atlântica de fundo como decoração, terá o que há de mais 
tecnológico em som e iluminação, refi nados lounges distribuídos em sua 
extensão, bar completo e banheiros privativos. Uma atração surpresa e 
DJs renomados estarão presentes, como o projeto Organic Live (saxo-
fone, guitarra e DJ) e o DJ Konrad. Veja teaser Boat Party em: (youtu.
be/6Y1EAoIZV6Y).

I - Operações Estruturadas
O Grupo Michelin concluiu a aquisição de 100% da Levorin, líder no seg-
mento brasileiro de pneus para veículos de duas rodas – motos e bicicleta. 
Em agosto passado, a companhia francesa divulgou ao mercado o interesse 
na compra dos ativos da empresa, mas a formalização da compra só pode 
ser concretizada agora após ter sido aprovada pelo Cade. A Levorin atua no 
mercado de reposição de pneus desde 1943, emprega 2.000 funcionários e 
tem um faturamento anual de R$ 600 milhões. Possui duas fábricas – uma 
no município de Guarulhos e a outra planta mais moderna está sediada 
no Distrito Industrial de Manaus. A transação sinaliza que o mercado 

brasileiro continua sendo atrativo para os investidores internacionais 
desde que as operações sejam bem estruturadas. 

J - Oportunidade de Trabalho
A Contax, uma das maiores empresas de CRM e BPO do país, está abrindo 
mais de 1.000 oportunidades de emprego em São Paulo. As vagas, para 
Atendente, são divididas em diversos segmentos, como SAC, Vendas e 
Retenção. Os processos seletivos acontecem diariamente, de segunda à 
sexta-feira, às 8h30 e às 13h30, na Rua Da Alegria, 96 – Brás. Inscrições  
podem ser feitos por meio do site (www.contax.com.br/trabalheconos-
co). O agendamento é importante, pois a capacidade de atendimento 
na central de seleção é de 120 pessoas por dia, sendo 60 de manhã e 60 
a tarde. A Contax também disponibiliza um contato via WhatsApp para 
dúvidas e agendamento: (11) 95252-1335.

K - Gerações da Laser
Com mais de 80 atletas inscritos, o Campeonato Brasileiro da Classe Laser 
2017, que acontece entre 11 e 21 de janeiro no Yacht Club Santo Amaro, 
promete levar à inédita raia da represa de Guarapiranga velejadores de 
todas as gerações da classe que revelou o multimedalhista Robert Scheidt. 
Diferentes emoções estarão em jogo. José Carlos Reis está em sua décima 
participação, e está empolgado com a competição em São Paulo. “A Represa 
é um local onde deve-se observar toda as rajadas e mudanças de vento, 
é muito técnica. Já velejei várias vezes nos campeonatos paulistas e bem 
como nos Regionais Sudeste Brasileiro, mas nunca em um brasileiro. Será 
uma experiência totalmente diferente”, comenta o veterano de 72 anos.  
Site ofi cial: (http://laser2017.sailstation.com/). 

L - Causas Ambientais
Por ser uma marca que traz a sustentabilidade como pilar em todos os 
aspectos do negócio, a Insecta Shoes – marca de calçados ecológicos 
e 100% veganos – acaba de lançar mais uma novidade. Está disponível 
para todos os clientes a linha “Estampe uma Causa”, que destinará 20% 
das vendas para instituições socioambientais de todo o país que serão 
escolhidas periodicamente. Os primeiros pares da campanha terão parte 
do valor destinado para a Associação Amigos do Peixe Boi, criada há 14 
anos para promover a pesquisa e proteção dos mamíferos aquáticos da 
Amazônia, e para o projeto Alerta Vermelho, desenvolvido pela mesma 
instituição com o intuito de combater as atividades ilegais de pesca e 
caça, por meio do engajamento e da participação das pessoas dentro e 
fora da região amazônica. Saiba mais em (www.insectashoes.com).

M - Gestão de Riscos
A forma como a Duratex realiza a gestão das emissões de gases de efeito 
estufa de suas atividades e mantém o tema Mudança do Clima na agenda 
de seu negócio colocou a companhia em posição de liderança na avaliação 
da organização internacional CDP (Carbon Disclosure Project). Estar nessa 
posição indica que a companhia tem implementado uma série de ações para 
gerir o tema, com destaque para a redução de 8,5% das emissões diretas 
de GEE em 2015 e aumento de 17,3% no uso de biomassa para geração de 
energia. A empresa conquistou nota A- no ranking geral do CDP, estando 
acima da média do setor, e tirou nota A na categoria “Gestão de Riscos de 
Oportunidades”, tornando-se referência nesse aspecto.  

N - Emoções e Atrativos
Existe um lugar onde a natureza mostra toda sua generosidade com 300 dias 
ensolarados, trata-se de Trancoso no litoral sul da Bahia. No Condomínio 
TerraVista Vilas é possível programar as férias alugando uma das casas, - 
nos modelos terra, brisa e oceano - e contar com um staff permanente para 
auxiliar durante a estadia, com os serviços qualifi cados incluídos na diária: 
café da manhã servido na casa, arrumação diária, segurança 24 horas, além 
do transporte em carrinho de golfe para ir e voltar da Praia do Rio da Barra. 
Há ainda os serviços “pay per use” tais como: transfer privativo, locação de 
veículos, clínica de golfe, babás, personal trainer, chef de cozinha, personal 
beauty e spa. Outras informações em: (www.terravistavilas.com.br).

A - Materiais Nanoestruturados
Estão abertas as inscrições para a 7th Latin American Conference on 

receber as melhores atrações nacionais do gênero sertanejo, a Wood’s
Natal promete valorizar os ritmos musicais mais populares na região
como funk samba e eletrônico garantindo espaço para bandas locais

Arrecadação chega a 
R$ 102,245 bilhões 
em novembro

A arrecadação de impostos e 
contribuições federais chegou a 
R$ 102,245 bilhões em novembro. 
Na comparação com novembro de 
2015, houve um pequeno aumento 
real (descontada a infl ação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA) 
de 0,1%. No acumulado do ano, a 
arrecadação continua em queda. 
De janeiro a novembro, chegou a 
R$ 1,162 trilhão, com queda real 
de 3,16% em relação ao mesmo 
período de 2015. As informações 
foram divulgadas ontem (20) pela 
Secretaria da Receita.

Novembro foi o segundo mês 
consecutivo de crescimento da 
arrecadação tributária. Em ou-
tubro, o governo arrecadou R$ 
148,7 bilhões, o maior volume de 
recursos já registrado para o mês. 
O resultado foi impulsionado pelo 
programa de regularização de 
ativos, também conhecido como 
repatriação. O chefe do Centro de 
Estudos Tributários e Aduaneiros 
da Receita Federal, Claudemir 
Malaquias, concede entrevista esta 
tarde sobre os dados da arrecada-
ção de novembro (ABr).

Segundo o Indicador Serasa 
Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito houve 
queda de 11,4% na demanda 
empresarial por crédito em 
novembro, comparativamente 
ao mesmo mês do ano passado. 
Na comparação com outubro, 
a queda foi de 0,5%. No acu-
mulado do ano, de janeiro a 
novembro, a demanda das 
empresas por crédito registra 
retração de 2,3% perante o 
acumulado do mesmo período 
do ano passado.

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, 
a baixa demanda por capital 
de giro, tendo em vista o 
aprofundamento da reces-
são e as taxas de juros ainda 
bastante elevadas continuam 
pesando negativamente sobre 
a demanda das empresas por 
crédito. A queda foi puxada 
pelas micro e pequenas em-

Isso representa um cresci-
mento de 4,4% em relação 
à safra anterior, que foi de 

665,59 milhões de t. A área a 
ser colhida está estimada em 9,1 
milhões hectares, aumento de 
5,3% se comparada com a safra 
2015/16, que foi de 8,6 milhões 
de hectares.

A produção de açúcar deverá 
atingir 39,8 milhões de tone-
ladas, 18,9% superior à safra 
2015/16, que foi de 33,5 milhões 
de t. Já a produção de etanol 
deve recuar 8,5% em relação à 
safra anterior, de 30,5 bilhões 
de litros, fi cando em 27,9 bi-
lhões de litros. A tendência se 
deve a maior rentabilidade do 
açúcar. 

No caso do etanol anidro, 
utilizado na mistura com a 

A área a ser colhida está estimada em 9,1 milhões de hectares.
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Produção de cana-de-açucar 
deverá ter aumento de 4,4% 

A produção de cana-de-açúcar deverá chegar a 694,54 milhões de toneladas, de acordo com o 
3º Levantamento da Safra 2016/2017, divulgado ontem (20) pela pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab)

safra anterior, essa quantidade 
foi de 11,2 bilhões de litros. O 
etanol hidratado deverá atingir 
a produção de 16,5 bilhões de 
litros, redução de 14,3% ou 2,8 
bilhões de litros, comparado à 
safra passada, que foi de 19,2 
bilhões de litros, resultado do 
menor consumo deste com-
bustível.

No Sudeste, deverá haver 
um aumento da área. As 
chuvas atrasaram a colheita 
da safra anterior e houve o 
aumento da quantidade de 
cana bisada para a atual safra, 
refl etindo num aumento de 
7,1% na produção total. As 
produtividades foram exce-
lentes na safra anterior e as 
expectativas também são boas 
para esta safra (Conab).

gasolina, sua produção deverá 
ter um aumento de 1,5%, al-
cançando 11,4 bilhões de litros, 

impulsionado pelo aumento do 
consumo de gasolina em detri-
mento ao etanol hidratado. Na 

Caiu a demanda
das empresas por crédito

presas, com recuo de 11,5% 
frente a novembro/15. Nas 
médias empresas houve queda 
interanual de 10,7% na procura 
por crédito em novembro/16 ao 
passo que nas grandes empre-
sas, por este mesmo critério 
de comparação, o recuo foi 
de 10,6%.

No acumulado de janeiro a 
novembro de 2016 a queda da 

demanda por crédito nas mé-
dias e grandes empresas foram 
de 12,2% (médias empresas) 
e de 10,3% (grandes empre-
sas). Já as micro e pequenas 
empresas estão exibindo 
menor recuo na demanda 
por crédito no acumulado de 
janeiro a novembro de 2016 
frente ao mesmo período do 
ano passado (-1,7%).
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De janeiro a novembro, a demanda das empresas por crédito 

registra retração de 2,3% perante o acumulado do mesmo 

período do ano passado.
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O Governo apresentou 

ao Congresso a tão 

aguardada proposta 

para ajuste do sistema 

previdenciário 

nacional, uma das 

principais medidas do 

presidente Temer

Ela pode ser entendida 
como uma mini reforma 
previdenciária, moti-

vada pelo reconhecido dese-
quilíbrio entre contribuições 
e benefícios concedidos, seja 
pela fl exibilidade das normas 
(aposentadorias precoces, 
por exemplo), seja em razão 
da própria estrutura da pirâ-
mide social com o aumento 
da expectativa de vida  da 
população. 

Apesar de a população bra-
sileira ainda ser relativamente 
jovem, estima-se que o número 
de aposentados e pensionistas 
no regime geral (trabalhadores 
da iniciativa privada) dupli-
que até 2030, chegando a 60 
milhões de benefi ciados, mas 
sem crescimento proporcional 
da população ativa. 

O quadro é agravado pela 
situação econômica atual, que 
apresenta um altíssimo desem-
prego, reduzindo as contribui-
ções para o sistema. Estima-se 
que o défi cit previdenciário 
deste ano supere o montante 
de R$ 150 bilhões de reais, ou 
seja, insustentável. A proposta 
do Governo não foi branda. O 
texto sugere uma idade mínima 
para aposentadoria de 65 anos, 
tanto para homens, quanto 
para mulheres, combinado 
com um tempo mínimo de con-
tribuição de 25 anos (a regra 
atual permite aposentadoria 
somente com base no tempo 
de contribuição, sendo esse 
menor para mulheres). 

A proposição do governo tem 
o objetivo de evitar aposenta-
dorias precoces, tornando mais 
longo o tempo de contribuição, 
além de equacionar essa con-
dição para as mulheres, que, 
reconhecidamente, têm uma 
expectativa de vida maior que 
os homens. A proposta prevê, 
ainda, uma regra de escalona-
mento para a aposentadoria 
em função do tempo de contri-
buição. A aposentadoria seria 
paga com base na aplicação 
de 51% da média histórica dos 

salários de contribuição, sendo 
adicionado 1% por cada ano 
trabalhado. 

Assim, um empregado, que 
tenha atingido as demais 
condições (idade e tempo de 
contribuição mínimos) e que 
tenha contribuído por 35 anos 
(regra atual para os homens), 
receberá o equivalente à 86% 
das médias dos salários de 
contribuição (51 + 35). Em 
outras palavras, ele teria que 
contribuir para a previdência a 
partir dos 16 anos para obter a 
chamada “aposentadoria inte-
gral” aos 65 anos (totalizando 
49 anos de contribuição), ou 
seja, condição bastante peno-
sa. A proposta prevê também 
regras de transição.

Há de se ressaltar que a 
proposta não contempla os 
chamados “regimes próprios”, 
ou seja, aqueles com regra-
mento específi co que incluem 
os servidores dos poderes 
legislativo, judiciário, os milita-
res, etc. No entanto, é possível 
que muitos desses gozem de 
benefícios e condições de 
aposentadoria consideradas 
favoráveis, contribuindo assim 
para o défi cit.

O artigo 195 da Constituição 
determina que a seguridade 
social (e, portando, a previdên-
cia) seja fi nanciada por toda 
a sociedade (trabalhadores, 
empresas e governo), à luz 
do princípio da diversidade 
da base de fi nanciamento que 
visa garantir a estabilidade do 
sistema, evitando ônus de cus-
teio a segmentos específi cos. 
Há de ser feita uma refl exão 
sobre esse conceito, face à 
proposição do Planalto, haja 
vista que somente parte dos 
trabalhadores estará sendo 
impactada pela reforma, o 
que não parece ser equânime 
e justo.

As mudanças propostas 
serão amplamente discutidas 
pelo Congresso, que, possi-
velmente, ensejará ajustes no 
texto inicial. No entanto, trata-
se de um movimento impor-
tante no sentido de equilibrar 
a previdência e que, talvez, 
proporcione, inclusive, uma 
mudança no comportamento 
do povo brasileiro no sentido 
de valorizar a formação de 
poupança, visando um futuro 
com mais qualidade.

(*) - É diretor da KPMG.

Marcos Furtado (*)

Os prós e contras 
do novo sistema 
previdenciário

O Ministério Público do Rio 
(MPRJ) entrou com uma ação 
civil pública de improbidade 
administrativa contra o ex-
governador Sérgio Cabral, 
dois ex-secretários e contra a 
ThyssenKrupp Companhia Si-
derúrgica do Atlântico (Tkcsa). 
Cabral está sendo processado 
por ter autorizado o funcio-
namento de um alto-forno 
ilegalmente, segundo o MP. De 
acordo com o MP, o governo 
do estado do Rio autorizou o 
funcionamento do alto-forno 2 
da Tkcsa em dezembro de 2010, 
antes que ele preenchesse os 
requisitos para obter licença 
de operação.

O Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) havia recusado 
a autorização de funciona-
mento do alto-forno 2 depois 
da constatação de irregulari-
dades com o alto-forno 1 da 
Tkcsa, entre elas, a emissão 
de uma fuligem prateada, que 
afetou a vizinhança da usina 
siderúrgica, em Santa Cruz, na 
zona oeste da cidade do Rio de 
Janeiro. Mesmo assim, Cabral 
e os então secretários de Casa 

Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, alvo de ação civil pública 

de improbidade administrativa.

Os processos contra o ex-
presidente Lula continuam 
a se amontoar na Justiça. 
Na segunda-feira (19), o juiz 
Sergio Moro aceitou uma nova 
denúncia do MPF contra o 
ex-presidente, acusado de 
corrupção passiva em ação 
que investiga a compra de um 
terreno para a construção da 
nova sede do Instituto Lula e 
de um imóvel vizinho ao seu 
apartamento, em São Bernar-
do do Campo. Para o deputado 
Izalci (PSDB-DF), as acusa-
ções contra Lula já não são 
surpresa para ninguém.

Essa já é a quinta vez que 
o petista vira réu, em três 
operações diferentes. Lula 
responde a três processos na 
Operação Lava Jato, um na 
Operação Janus, desdobra-
mento da Lava Jato, e outro 
na Operação Zelotes. Ao lado o 
petista, também viraram réus 
sua esposa Marisa Letícia, o 
empresário Marcelo Odebre-
cht, o ex-ministro Antonio 
Palocci e seu ex-assessor Bra-

Deputado Izalci (PSDB-DF): 

acusações contra Lula já não 

são surpresa.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, denunciou 
o deputado federal José Gui-
marães (PT-CE) ao STF pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro. De acordo com a 
denúncia, o parlamentar rece-
beu R$ 97,7 mil em propina para 
pagar despesas pessoais com 
um escritório de advocacia e 
uma gráfi ca que trabalhou em 
sua campanha. O relator da 
denúncia é o ministro Edson 
Fachin.

Segundo a acusação, do valor 
total recebido pelo deputado, 
R$ 30 mil consistiam em van-
tagens indevidas para favorecer 
a empreiteira Engevix em um 
contrato de crédito com o Ban-

co do Nordeste, avaliado em R$ 
260 milhões, para construção 
de usinas eólicas na Bahia. 

“O panorama probatório 
coletado demonstra robusta-
mente o recebimento doloso 
de vantagem indevida pelo 
deputado federal José Guima-
rães, mediante o pagamento de 
dívidas pessoais por terceiros. 
A propina foi recebida em ra-
zão da atuação do parlamentar 
perante a presidência do Banco 
do Nordeste do Brasil, de sua 
indicação e sustentação políti-
ca, para viabilizar a concessão 
de fi nanciamento de acordo 
com os interesses da empresa 
Engevix”, argumenta a PGR 
(ABr).

Deputado José Guimarães (PT-CE).

Moro manda 
soltar dois

ex-executivos
da 

Odebrecht 
O juiz federal Sérgio 

Moro decidiu ontem (20) 
soltar dois ex-executivos 
da Odebrecht que estavam 
presos desde março do ano 
passado na Operação Lava 
Jato. Na decisão, Moro 
atendeu pedido da defesa 
e do MPF e determinou a 
soltura de Olívio Rodrigues 
Junior e Luiz Eduardo da 
Rocha Soares, acusados de 
atuar no Departamento de 
Operações Estruturadas 
da Odebrecht, setor res-
ponsável pelo pagamento 
de propina a políticos, 
segundo o MPF.

O empresário Marcelo 
Odebrecht vai continuar 
preso. Segundo Moro, a 
situação dele é diferente 
dos ex-executivos que 
foram soltos. “A situação 
de ambos é diferente da 
de Marcelo Bahia Odebre-
cht, acusado no mesmo 
processo, mas já julgado e 
condenado por outro”. Ao 
decidir pela soltura, Moro 
entendeu que a prisão 
cautelar não se justifica 
mais porque o “ciclo de-
litivo” da empreiteira foi 
interrompido e o setor foi 
desmantelado. Além disso, 
segundo o juiz, a empresa 
“comprometeu-se publi-
camente a mudar suas 
práticas empresariais”.

“Assim e na esteira da 
posição do MPF, é o caso 
de substituir a preventiva 
por medidas cautelares, 
considerando a diminuição 
do risco à ordem pública e 
do risco à aplicação da lei”, 
decidiu o juiz. Em troca de 
liberdade, o ex-executivos 
deverão cumprir medidas 
cautelares, como com-
promisso de comparecer 
aos atos do processo, não 
mudar de endereço sem 
autorização, proibição de 
deixar o país e a entrega 
dos passaportes (ABr).
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Ag.Câmara

A Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher aprovou o projeto do deputado Cabo 
Sabino (PR-CE), que reserva às mulheres 
25% das vagas oferecidas nos concursos na 
área de segurança pública. Pela proposta, 
a reserva de vagas a candidatas constará 
expressamente dos editais dos concursos 
públicos, que deverão especifi car o total de 
vagas correspondentes à reserva para cada 
cargo ou emprego oferecido.

Na hipótese de não haver número de can-

didatas aprovadas sufi ciente para ocupar as 
vagas reservadas, as vagas remanescentes 
serão revertidas para a ampla concorrência 
e serão preenchidas pelos demais aprovados, 
observada a ordem de classifi cação. A medida 
não se aplicará aos concursos cujos editais já 
tiverem sido publicados antes da entrada em 
vigor da lei.

O parecer da relatora, deputada Gorete 
Pereira (PR-CE), foi favorável à proposta. 
Ela ressaltou que a entrada das mulheres na 

segurança pública no Brasil é recente, tendo 
como marco histórico a criação de um corpo 
feminino na Guarda Civil do Estado de São 
Paulo, em 1955. Para ela, “nada mais justo 
que o Estado, a fim de corrigir essa distor-
ção, passe a reservar vagas em concursos 
públicos para o ingresso das mulheres na 
área de segurança”. De caráter conclusivo, 
a proposta será analisada pelas comissões 
de Trabalho; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

De acordo com o senador, 
a interpretação feita 
pelo Supremo, de que a 

criminalização da interrupção 
voluntária da gestação até o 
fi m do primeiro trimestre seria 
inconstitucional, levou em con-
sideração os direitos sexuais 
e reprodutivos da mulher, a 
autonomia da gestante e sua 
integridade física e psíquica.  

Mas ignorou o direito fun-
damental à vida do feto, que 
deve ser respeitado, como já 
determina a legislação brasi-
leira, opinou. Pastor Valadares 
também considerou que o Su-
premo ultrapassou a função de 
julgador nessa decisão, atuando 
como legislador e usurpando o 
papel do Congresso. O projeto, 
a seu ver, sana esse problema. 
Outro projeto apresentado 
pelo senador também amplia 
a responsabilização de pessoas 
envolvidas com o processo de 
aborto, ao buscar criminalizar 
quem induz ou instiga a prática 
do aborto ou faz anúncio de 

Os projetos do senador Pastor Valadares estão na Comissão de 

Constituição e Justiça.
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Projeto caracteriza aborto como 
crime em qualquer fase da gravidez
Após a decisão tomada em novembro pela 1ª turma do STF, segundo a qual praticar aborto nos três 
primeiros meses de gestação não é crime, o senador Pastor Valadares (PDT-RO) apresentou projeto 
para criminalizar a prática do aborto em qualquer estágio da gestação

responsabiliza os “personagens 
ocultos” que incentivam o aborto. 
Quem anuncia a venda ou oferta 
de processo, substância ou obje-
to para provocar o aborto tam-
pouco tem se sentido intimidado 
a praticar a conduta, classifi cada 
apenas como contravenção penal 
e punida com multa.

“Neste ponto, lembramos 
que este tipo de anúncio tem 
encontrado campo fértil na 
rede mundial de computado-
res”, lembrou Pastor Valadares 
na justifi cação à proposta. O 
projeto também torna mais 
rígidos os procedimentos para 
as vítimas de estupro serem 
autorizadas a abortar. Ele 
modifi ca o Código Penal para 
exigir exame de corpo de de-
lito e a prévia comunicação à 
autoridade policial para que 
não se puna o médico que fi zer 
o aborto resultante de estupro. 
As propostas serão analisadas 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, onde recebem decisão 
terminativa (Ag.Senado).

meios abortivos, com determi-
nação de pena de detenção de 
seis meses a dois anos. 

Se for cometido por profi s-
sional do serviço público de 
saúde ou por quem é médico, 
farmacêutico ou enfermeiro, a 
detenção passa a ser de um a 

três anos. Na opinião do parla-
mentar, a legislação brasileira, 
que já permite o aborto em caso 
de estupro ou de risco à vida da 
gestante, buscou proteger a vida 
humana intrauterina e impedir 
a interrupção intencional e des-
motivada da gestação, mas não 

‘Cerco ao líder petista’ vai 
se fechando cada vez mais

do governo passado tinham 
algum esquema. Então, esse 
novo indiciamento não é sur-
presa nenhuma”, disse Izalci. 
Para ele, o número de denún-
cias em que o ex-presidente 
petista é implicado pode ser 
ainda maior, visto que a Ope-
ração Lava Jato ainda tem 
muito o que apurar. 

“A cada dia que vai passan-
do, a cada nova etapa sendo 
defl agrada, o cerco contra o 
Lula vai se fechando. É uma 
pá de cal na tentativa do 
Lula e do PT de se lançar à 
Presidência da República em 
2018”, avaliou. Na decisão 
desta segunda, o juiz Sergio 
Moro determinou ainda o se-
questro do imóvel vizinho ao 
que o ex-presidente Lula mora 
em São Bernardo. Segundo o 
magistrado, estão claros os 
indícios de que o apartamento 
“foi adquirido com proventos 
do crime”, sendo recebido 
por Lula “como propina do 
Grupo Odebrecht” (psdbna-
camara).

nislav Kontic, e outras quatro 
pessoas.

“É natural que o nome dele 
apareça em todos os lugares. 
Por enquanto são cinco ações, 
mas virão outras com certeza. 
Nós já sabíamos na época da 
CPI do Carf, na CPI da Petro-
bras, que essa atuação dele era 
bem clara. Todos os programas 

Ação de improbidade 
administrativa contra Sérgio Cabral

Civil, Arthur Bastos, e de Meio 
Ambiente, Marilene Ramos, 
decidiram em menos de 24 ho-
ras autorizar o funcionamento 
do equipamento, de acordo 
com o MP. Dez dias depois da 
autorização, foi registrado um 
novo episódio de emissão de 
fuligem prateada, segundo os 
promotores. 

O MP pede à Justiça que 
condene todos os réus por atos 
de improbidade administrativa. 
As penas vão de suspensão 
dos direitos políticos, por até 

8 anos, até o pagamento de 
multa de até duas vezes o valor 
do dano. A Tkcsa também pode 
ser proibida de ser contratada 
pelo poder público ou receber 
benefícios ou incentivos fi scais 
por até 5 anos. Os promotores 
também pedem que os réus 
reparem os danos causados ao 
meio ambiente e à saúde da 
população, mediante elabora-
ção de estudos e pagamento 
de indenizações aos moradores 
de Santa Cruz e áreas afetadas 
(ABr).

Janot denuncia deputado 
José Guimarães
por corrupção

Mulheres poderão ter 25% de vagas de concursos na segurança



Repensar a profi ssão, 

estudar e conhecer 

outros lugares

Esses são alguns dos ob-
jetivos de quem decide 
apostar em um período 

sabático, prática crescente 
no Brasil nos últimos anos. O 
termo hebraico refere-se ao 
momento de descanso que a 
terra passava após as colheitas, 
e atualmente está relacionado 
com a pausa que profi ssionais 
dão em suas carreiras.

Nem sempre é preciso sair 
do emprego para desfrutar de 
um período sabático. Porém 
a questão é delicada, já que 
algumas organizações são mais 
conservadoras e não compre-
endem o assunto. Mesmo as-
sim, você pode tentar negociar 
com a empresa. 

O primeiro e mais importante 
passo é ter plena consciência 
de que esse momento não re-
presenta férias. Entenda que 
essa é uma parada estratégica 
na carreira e, por isso, requer 
planejamento, principalmente 
fi nanceiro. Também não pre-
ciso comentar que o fato de 
estar desempregado não pode 
ser considerado um período 
sabático, certo? 

Muitos profi ssionais acham 
que não fazem o que gosta-
riam devido à falta de tempo. 
Isso é uma grande ilusão! 
Tudo na vida são escolhas 
e dependem de esforço e 

disciplina. Não importa se 
você trabalha 12 horas por 
dia ou não faz nada, se não 
tiver dedicação e organização 
para focar nos objetivos que 
pretende atingir, nunca irá 
alcançá-los.

A nossa vida é cheia de 
desculpas, e quase sempre os 
culpados são o trabalho e a 
consequente falta de tempo 
que ele causa. Devemos nos 
questionar sempre que ini-
ciamos qualquer coisa: “para 
que tenho que fazer isso?”; “eu 
conduzo ou sou conduzido?”; 
“escolhi ou fui escolhido por 
minha profi ssão e/ou empre-
sa?”. Um período sabático pode 
ser uma experiência única e 
ajudar a encontrar respostas 
a essas questões.

Embora eu recomende, 
insisto que o processo nem 
sempre é fácil e, acima de 
tudo, requer planejamento 
fi nanceiro. Você pode demo-
rar um pouco para retornar 
ao mercado, mas a chance de 
não ser reabsorvido é quase 
zero. Aproveite para estudar, 
ampliar sua visão de mundo, 
cuidar da saúde e ter contato 
com o diferente. Tudo isso vai 
te ajudar a enxergar infi nitas 
possibilidades para sua nova 
etapa de carreira.

(*) - É coach de carreira, palestrante, 
professora dos cursos de MBA da 

FGV. Seu segundo livro “UP! 50 
dicas para decolar na sua carreira”, 

Integrare Editora, acaba de
ser lançado.  

Que tal um período sabático 
para repensar a carreira?

Daniela do Lago (*)
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Uma equipe de pesquisadores 
internacionais concluiu que a 
camada de gelo da Antártica 
desempenha papel importante 
na variação climática regional 
e global.

A descoberta, entre outros 
achados, pode ajudar a expli-
car por que o gelo marinho no 
Hemisfério Sul tem aumentado, 
apesar do aquecimento do resto 
da Terra.

Os modelos climáticos globais 
observados nos últimos milha-
res de anos não conseguiram 
explicar a variação climática 
observada no registro paleocli-
mático, disse Pepijn Bakker, ex-
pesquisador pós-doutorado da 
Oregon State University (OSU) 
e agora atuando no Centro Ma-
rum para Estudos Ambientais 
Marinhos, da Universidade de 
Bremen, na Alemanha.

“Uma coisa que determina-
mos logo de início foi que vir-
tualmente todos os modelos do 
clima tiveram a camada de gelo 
da Antártica como entidade 
constante,” disse Bakker, autor 
principal do estudo que está 
sendo publicado esta semana 
na Revista Nature.

“Era um pedaço estático de 
gelo, apenas parado lá.” O que 
descobrimos, no entanto, é 
que a camada de gelo sofreu 
numerosos pulsos de variação, 
que tiveram efeito cascata em 
todo o sistema climático”. A 
hipótese da equipe de pesqui-

Camada de gelo da Antártica tem 
impacto na mudança do clima

água”, disse Peter Clark, pale-
oclimatologista da Faculdade 
de Ciências da Terra, Oceano 
e Atmosfera da OSU e co-autor 
do estudo. “A água fria e fres-
ca congela mais facilmente, 
criando gelo adicional, apesar 
das temperaturas mais quentes 
que estão centenas de metros 
abaixo da superfície”. A camada 
de gelo antártica cobre área de 
mais de 13 milhões de km², e 
estima-se que detenha cerca 
de 60% de toda a água doce 
na Terra.

A parte leste da camada de 
gelo repousa sobre uma grande 
massa terrestre, mas na An-
tártica Ocidental, ela repousa 
sobre a rocha que se estende 
para o oceano, a profundidades 
de mais de 8 mil pés, ou 2.500 
metros, tornando-a vulnerável 
à desintegração. A equipe ana-
lisou sedimentos dos últimos 8 
mil anos e descobriu que muito 
mais icebergs se desprenderam 
da camada de gelo em alguns 
séculos do que outros. 

A descoberta, disseram os 
pesquisadores, pode ajudar a 
explicar por que o gelo marinho 
aumentou no Oceano Antártico, 
apesar do aquecimento global. 
O mesmo fenômeno não ocorre 
no Hemisfério Norte com a faixa 
de gelo da Groelândia, que não 
tem litoral e não está sujeita 
às mesmas mudanças atuais 
que afetam a faixa de gelo na 
Antártica (Ag. Xinhua).

sa era que os modeladores do 
clima estavam negligenciando 
um elemento crucial no sistema 
climático global que poderia 
afetar todas as partes do siste-
ma. De fato, segundo Andreas 
Schmittner, cientista do clima 
da Faculdade de Ciências da 
Terra, Oceanos e Atmosfera 
da OSU, a camada de gelo da 
Antártica demonstrou compor-
tamento dinâmico nos últimos 
8 mil anos.

“Há uma variação natural na 
parte mais profunda do oceano 
adjacente à camada de gelo an-
tártico - semelhante à Oscilação 
Decadal do Pacífi co, ou El Niño/
La Niña, mas em uma escala de 
tempo de séculos - que provoca 

pequenas mas significativas 
mudanças nas temperaturas”, 
disse Schmittner, co-autor do 
estudo. “Quando a temperatura 
do oceano aumenta, causa a 
fusão mais direta da camada 
de gelo abaixo da superfície e 
aumenta o número de icebergs 
que se soltam da camada de 
gelo”. Se toda a camada de 
gelo antártica se derretesse, 
os níveis globais do mar pro-
vavelmente aumentariam cerca 
de 200 pés, aproximadamente 
60 metros.

“A introdução dessa água 
fresca e fria diminui a salinida-
de e refrigera as temperaturas 
superfi ciais, ao mesmo tempo, 
estratifi cando as camadas de 
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Ontem (20), a chanceler 
Angela Merkel afi rmou 
que tudo, até o mo-

mento, leva a “presumir de 
que se trata de um atentado 
terrorista”. Apesar de um grupo 
iraquiano ter informado que os 
extremistas do Estado Islâmico 
(EI) estariam por trás da ação, 
o ato não foi assumido por ne-
nhum grupo ou facção.

O que se sabe até agora é 
que um caminhão de grande 
porte atingiu o mercado às 
20h40 (17h40 no horário de 
Brasília), matando 12 pessoas e 
ferindo 48 - sendo que 18 estão 
em situação crítica. Segundo 
testemunhas entrevistadas 
pela mídia local, o veículo não 
desacelerou antes da colisão 
e estava a cerca de 60 km/h. 
O mercado de Natal é um dos 
mais tradicionais da Alemanha 
e fi ca em um quarteirão entre 
duas avenidas de médio porte. O 
acessos à veículos é livre e não 
há nenhum tipo de restrição ao 
tráfego no local.

A teoria que os investigadores 
mais acreditam é de que o ca-
minhão de grande porte tenha 
sido roubado durante a viagem. 
Sabe-se que a transportadora 
dona do veículo era da Polônia 
e que o motorista saiu da Itália 
com destino a Berlim para levar 
uma carga de aço. As primeiras 
informações apontam que ele 

A chanceler alemã Angela Merkel, e outras autoridades, colocam 

fl orees em memorial às vítimas do ataque em Berlim.

O que sabemos até agora 
sobre o ataque em Berlim?
O ataque com um caminhão a um mercado de Natal na praça Breitscheidplatz na noite desta 
segunda-feira (19) em Berlim, ainda apresenta muitas dúvidas sobre a dinâmica e as motivações que 
provocaram o “incidente”

A
FP dono da empresa de transporte 

através de imagens enviadas 
pelas autoridades.

No entanto, o procurador fe-
deral Peter Frank informou que 
o homem preso ontem “pode 
não ser o responsável pela 
ação”, mas ressaltou que o estilo 
do ataque “sugere o terrorismo 
islâmico”. A mesma informação 
foi dada pelo chefe de Polícia 
de Berlim, Klaus Kandt, que 
ressaltou que “segundo minhas 
informações, não está certo 
de que se trate do verdadeiro 
condutor do caminhão”. Na 
tarde de hoje, a mídia alemã 
informou que o paquistanês 
foi liberado.

Ainda não está claro se o 
ataque ao mercado de Natal 
tem relação com o atentado 
ocorrido em Nice, na França, 
no dia 14 de julho, e que deixou 
85 mortos. Naquele mês, um 
tunisiano invadiu uma avenida 
fechada para as comemora-
ções da queda da Bastilha 
e, após atropelar diversas 
pessoas, desceu da cabine e 
disparou contra a multidão. A 
ação foi reivindicada pelo Es-
tado Islâmico. Desde outubro, 
a Polícia da Alemanha como 
da França, vem reforçando a 
segurança e efetuando prisões 
que miravam ataques em mer-
cados de Natal dos dois países 
(ANSA).

descarregaria o material na 
manhã desta terça-feira. O 
dono da empresa de transpor-
te, identifi cado como Ariel Z., 
informou que seu primo estava 
dirigindo o veículo e que ele 
tinha avisado que iria pernoitar 
na capital alemã antes de voltar 
para a sua cidade.

Ariel ainda destacou que ele 
tinha 15 anos de experiência 
e que não teria cometido um 
acidente de trânsito do tipo 
e nem que ele seria capaz de 
realizar um atentado. Outro 
dado informado pela impren-
sa alemã é de que o aparelho 
de GPS do caminhão teve o 
trajeto alterado por diversas 
vezes.

Horas após o “incidente” no 
mercado de Natal, a polícia de 
Berlim anunciou que um corpo 
sem vida foi encontrado no 
banco do passageiro e que um 
homem havia sido detido.

Ontem, o ministro do Inte-
rior da Alemanha, Thomas de 
Maizière, confi rmou a prisão 
de um homem de 23 anos que 
havia solicitado refúgio no país 
e que ele tem origem paquista-
nesa. O preso nega que tenha 
participação na ação.

Além disso, o homem morto 
dentro do veículo foi atingido 
por tiros e teria nacionalidade 
polonesa, o que reforça a ideia 
de roubo do caminhão. E o 
corpo dele foi reconhecido pelo 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Dezembro de 2016.
01 - Data, Hora e Local: Ao 01.12.2016, às 11hs, na sede social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 
9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à con-
vocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Com-
panhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, 
João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Bernard Camille Paul Mencier. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Alcides Lopes Tápias, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto 
Domingues. 04 - Ordem do Dia: Abertura e instalação de nova agência em João Pessoa / PB. 05 - Deliberações: Em 
atendimento ao disposto no artigo 16, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a 
abertura e instalação de nova agência em João Pessoa / PB, cujo endereço segue abaixo: Avenida Presidente Epitácio Pes-
soa, nº 2.200, Bairro Tambauzinho, CEP: 58.042-006, João Pessoa / PB. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar 
todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas 
as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 - Lavratura da Ata: Foi au-
torizada a lavratura desta ata em forma de sumário. 08 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerra-
da a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada 
conforme, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 01.12.2016. (a.a.) Alcides Lopes Tápias. Ângela Annes Guima-
rães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Roberto Faldini. Bernard Camille Paul Mencier. Confere com a ori-
ginal, Lavrada em livro próprio. Alcides Lopes Tápias - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues - Secre-
tária da Mesa. JUCESP nº 535.915/16-0 em 13.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EPE - Empresa de Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 06.225.026/0001-14 - NIRE 35.300.314.824

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/10/2016
Data: 03/10/2016; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e Em-
preendimentos S/A, na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da
Serra, estado de São Paulo; Publicações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a
totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do
acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações: a) Aumento do capital
social e conseqüente alteração do artigo 5º dos Estatutos Sociais: Foi deliberado por unanimidade o au-
mento do capital social mediante subscrição em dinheiro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) mediante a emissão de 150.000 (cento e cinquenta mil) de ações novas, sendo, 75.000 (setenta
e cinco mil) ações ordinárias e 75.000 (setenta e cinco mil) ações preferenciais, totalmente integraliza-
das neste ato conforme boletim de subscrição devidamente assinado pelos senhores acionistas. Em de-
corrência desta deliberação o capital social foi aumentado de R$ 21.663.276,00 (vinte e um milhões, seis-
centos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais) para R$ 21.813.276,00 (vinte e um milhões,
oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e seis reais). Conseqüentemente o artigo 5º dos Estatutos Soci-
ais passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 21.813.276,00 (vinte e
um milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e seis reais), dividido em 21.813.276 (vinte e um
milhões, oitocentos e treze mil mil, duzentos e setenta e seis) ações, sendo, 10.906.638 (dez milhões,
novecentos e seis mil, seiscentos e trinta e oito) ações ordinárias e 10.906.638 (dez milhões, novecentos
e seis mil, seiscentos e trinta e oito) ações preferenciais sem valor nominal”. b) Outros assuntos de inte-
resse da sociedade: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente decla-
rou em vigência a nova redação do artigo 5º dos estatutos sociais, concedeu o tempo necessário à
lavratura da presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da soci-
edade. Taboão da Serra, 03 de outubro de 2016. (aa) Vitor Luiz Taddeo Mammana (presidente da mesa),
Antonio Afonso Simões (secretário da mesa), Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gil-
berto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini -
p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio adminis-
trador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 03 de
outubro de 2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário
da mesa. JUCESP nº491.345/16-1 em 18.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AUTO POSTO PALERMO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Pré-
via e de Instalação nº 29001046 e requereu a Licença de Operação para, Comércio Va-
rejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Agenor Couto de
Magalhães, nº 1.825. Jardim Regina. São Paulo/SP.
AUTO POSTO ORVIETO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 29007573, válida até 20/12/2.021, para Comércio Varejista de Combustí-
veis, sito à Rua Maria Lúcia Duar te, nº 891. Vila Pirituba. São Paulo/SP.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,
Dor e  Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação para Comparecimento de Sócios

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. – SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte,
Moema, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios a seguir
relacionados a comparecerem na secretaria do Serviço de Anestesiologia,
localizada no Hospital do Servidor Estadual, na Rua Pedro de Toledo, 1800 – 3º andar
a fim de assinarem a 7ª alteração do contrato social, com o objetivo de cumprir todas
as solicitações de retirada da empresa e definida em Assembleia Geral realizada em
27/4/2016, uma vez que não foi possível contatá-los nos endereços constantes do
contrato social: Alexandre Slullitel, Ana Caroline da Silva Ryba, Adriano Sanjuan,
Alberto de Souza Ramos, Aline Lourenço Batista, Angela Maria Sousa; Angélica
Cristina Rodrigues, André Guimarães Moraes; Beatriz Seves de Holanda; Bianca
Preza Giavarotti; Bruno Ricciardi Silveira, César Romão Martins; Caio Quintela
Fortes; Daisy de Oliveira Pollon Junqueira, Daniela Maraccini Hernandes,
Daniela Pedroso Ferreira dos Santos; Danillo Antonio Manhas, Décio Rodrigues
de Camargo, Edimilson Sampaio Barros; Eduardo Heidi Fukusato, Edson
Boggiani Junior; Erlandson Silva Evangelista, Fernando Antonio Rodrigues dos
Santos, Fernando Antonio Nogueira da Cruz Martins, Flavio Silva Ferreira, Frank
Yoshiharu Teraçono, Gershon Medeiros Bittencourt; Gustavo Prates Ramos Costa,
Gustavo Niankowski Saliba, Helena Harumi Sasaki, João Alexandre Pinheiro Lovizio,
João José Tardivo Gomes, Jeronymo José Mattedi Covre, Kee Tae Lee, Luis Alberto
Gutierrez Torres, Lauro Yoiti Marubayashi, Leonardo Sérgio Rocha Novais, Luiz
Gustavo Tavares Barboza, Luzan Louro de Oliveira, Manoel César da Camara Oliveira
Filho, Marcello Ferreira Campanini, Margaret Cruz Miori da Silva, Maria Teresa
Vasques Ayres, Mauro de Mello Rodrigues, Melisa Nucci Brandão, Nelson Sotomaior
Karam, Pedro Ferretti Pinheiro, Osvaldo Shuguichi Iochida, Raphael Abegão de
Camargo, Rita de Cassia Menezes Honorio; Sergio Coelho da Silva, Sergio Tadeu
Gorios, Sônia Regina Mello Coelho, Suemi Yassuda, Thassio Cunha de Santana e Vivian
Lumi Onusic. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
primeira publicação, implicará no registro da 7ª alteração do contrato social sem a
assinatura dos mesmos. São Paulo, 20 de dezembro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva – Diretor Presidente.                                                                     (21, 22 e 23)

PLASTIC COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-EPP - Torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 15002142 e requereu a Licença de
Instalação para obtenção de granulos a partir da recuperação de materiais plásticos
descartados à Avenida Guinle, 819, Cidade Industrial Satélite de SP, Guarulhos-SP.

AUTO POSTO PARQUE SÃO MIGUEL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008304, válida até 15/12/2.021, p/ Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos, sito à Estrada Presidente Jusce-
lino K. de Oliveira, nº 2.521. Parque São Miguel. Guarulhos/SP.
XP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS E CHICOTES ELÉTRICOS LTDA EPP. torna
público que recebeu junto à CETESB a Licença de Instalação nº 29003377 e requereu
a Licença de Operação, para Fabricação de Fios e Condutores Elétricos Isolados, sito
à Rua Frederico Steidel, nº118. Jardim Francisco Morato. Francisco Morato/SP.
METALVISION COMÉRCIO E INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 29007562 , válida até 20/
12/2.020, para Fabricação de Grampo para Grampeadores, sito à Rua Epicuro, nº 76.
Casa Verde. São Paulo/SP.
AUTO POSTO AVENIDA ESPERANÇA LTDA - Torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 15001303 e requereu a Licença de Operação para
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos, sito à Rua São
Francisco de Assis, 35, Vila Progresso, Guarulhos-SP.

ZITOPLAS COMÉRCIO DE SUCATAS PLÁSTICAS EIRELI-ME - Torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia nº 15002139 e requereu a Licença de Instalação para
recuperação de materiais plásticos descartados à Rua Jeremoabo, 586, antigo 626,
Jardim Presidente Dutra, Guarulhos-SP.

Menos chuva no mar
A redução nas precipitações sobre as zonas subtropicais, um 

efeito previsto da mudança climática, deverá ser mais intensa 
sobre os oceanos do que nos continentes, diz artigo publicado 
em Nature Climate Change. Os autores, das universidades 
Princeton e de Miami, apontam que a redução nas chuvas vem 
acontecendo de modo mais rápido que a elevação da tempera-
tura, o que sugere que outro mecanismo, além dos dois mais 
comumente citados – transporte de umidade para longe das 
zonas subtropicais e mudança na circulação do ar rumo aos 
polos – deve estar em ação (Jornal da Unicamp).

Dinossauro 
emplumado

Uma nova espécie de oviraptossauro foi descoberta na 
província chinesa de Jiangxi. Oviraptossauros são dinossau-
ros emplumados semelhantes a pássaros – tão semelhantes, 
na verdade, que alguns especialistas propõem classifi cá-los 
junto com as aves. O novo fóssil, descrito no periódico online 
Scientifi c Reports, do Grupo Nature, tem a peculiaridade de 
ter sido encontrado com as patas abertas, pescoço esticado, 
cabeça erguida. A espécie, que recebeu o nome Tongtianlong 
limosus, foi datada do período Cretáceo tardio, cerca de 72 
milhões de anos atrás (Jornal da Unicamp).

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, na forma da lei, a se reunirem em AGE a ser 
realizada às 09hs do dia 29/12/16, na sede da Companhia localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, 
Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberação 
acerca de proposta de contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de até US$ 42.900.000,00 
(quarenta e dois milhões e novecentos mil dólares americanos); e, (ii) outros assuntos de interesse dos Acionistas e/
ou da Companhia. Ribeirão Pires, 20/12/16. Salesio Nuhs - Vice-Presidente Comercial e de Relações Institucionais; 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Geral e Vice-Presidente - Administrativo e de Finanças. (21, 22 e 23/12/2016)

Infravix Participações S.A.
CNPJ/MF nº 12.366.484/0001-76 – NIRE: 35.300.388.402

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21 de novembro de 2016
Data, hora e local. 21/11/2016, às 12:30 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Barueri/SP. Presença. Totalidade dos 
acionistas. Convocação. Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no respectivo Livro de Presença. Mesa. A Assembleia 
foi presidida pelo Sr. Piercarlo Blando, que convidou a mim, Alisson Martins Rodrigues, para servir como secretário, no 
que aceitei. Ordem do Dia: (1) Renúncia e Eleição de membros do Conselho de Administração. Tomando a palavra o Sr. 
Presidente informou aos presentes que estava em discussão a seguinte Deliberação: (1) Renúncia e Eleição de membros 
do Conselho de Administração. Foram aceitas por unanimidade de votos e sem qualquer restrição as seguintes matérias: (i) 
renúncia dos membros titulares do Conselho de Administração, Cristiano Kok e Roberta Fioratti de Mello Almada, conforme 
correspondências datadas de 15 e 16/09/2016, recebidas e anexadas a presente ata, anexo I; (ii) eleição de novos membros 
para compor o Conselho de Administração da Cia., com mandato unificado de 01 ano, encerrando-se o atual mandato na 
data da AGO que aprovar as contas do exercício encerrado em dezembro de 2016, a saber: José Antunes Sobrinho, portador 
do RG nº 5.275.592-4 SSP/SC e do CPF/MF nº 157.512.289/87; Piercarlo Blando, portador do RG nº 2.786.902 SSP/SC 
e do CPF/MF nº 000.064.779-92, e, Yoshiaki Fujimori, portador do RG nº 5.558.728-8 e do CPF/MF nº 002.711.308-65, 
estes na condição de membros titulares, e ainda, Wilson Vieira, portador do RG nº 5.558.728-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 
722.634.588-91, na condição de membro suplente destes, todos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 2º 
andar, Barueri/SP; Os então eleitos conselheiros prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, 
declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede 
da Cia., que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades 
empresárias, sendo certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o Sr. Presidente 
da mesa, a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, 
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos 
membros da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela 
totalidade dos presentes. Assinaturas: Piercarlo Blando – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; p. Fundo de 
Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior) e p. Jackson Empreendimentos S.A. (Piercarlo Blando e José 
Antunes Sobrinho). Barueri/SP, 21/11/2016. (ass.) Piercarlo Blando – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 535.362/16-0 em 12/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Especial

Polêmico, acusado de xenófobo, sexista e 
racista e sem o apoio de vários líderes de 
seu próprio partido, Trump teve uma cam-

panha recheada de declarações de efeito, muitas 
contrárias às políticas implementadas pelo presi-
dente Barack Obama. De certo modo, o magnata 
expressou os anseios de parte da população ame-
ricana, incomodada com a imigração crescente, a 
perda de empregos e a fuga de empresas com a 
globalização. 

Tanto assim que a vitória de Trump se deveu 
em grande parte aos votos de estados do outrora 
próspero cinturão industrial dos EUA, onde houve 
grande desemprego nos últimos anos, como Mi-
chigan, Ohio, Pensilvânia e Wisconsin. Agora, as 
escolhas de Trump para a sua equipe de governo 
vem sendo criticadas pela opinião pública e pela 
imprensa americana.

Cuba e EUA 
reatam

Antes de deixar a pre-
sidência, Barack Obama 
tornou-se o primeiro 
presidente dos Estados 
Unidos a visitar, em maio, 
Hiroshima, no Japão, ci-
dade devastada por uma 
bomba nuclear jogada 
por aviões americanos 
na 2ª Guerra Mundial. 
Ele também reatou as 
relações diplomáticas 
com Cuba e foi o primeiro 
presidente americano - 
em quase um século - a 
visitar Havana, em mar-
ço. A abertura econômica 
com a ilha também possibilitou que, pela primeira 
vez em mais de 50 anos, um navio de cruzeiro dos 
EUA navegasse para Cuba em maio. E em 27 de 
setembro, Obama nomeou o primeiro embaixador 
americano para a ilha.

Tensões raciais
Os americanos viram também o acirramento das 

tensões raciais, que cresceram no país por conta 
do número cada vez maior de mortes de negros 
pela polícia, a impunidade dos policiais e a falta de 
políticas eficazes para acabar com o problema. Tudo 
isso provocou reações exacerbadas e deu força ao 
Movimento Black Lives Matter (Vidas de Negros 

Eleição de Trump, Brexit, e outros 
fatos marcantes no mundo em 2016
O ano de 2016 foi repleto de acontecimentos nos 
Estados Unidos, mas o maior de todos sem dúvidas foi 
a surpreendente eleição para presidente do bilionário 
Donald Trump, do Partido Republicano, derrotando a 
candidata democrata Hillary Clinton nas eleições de 
8 de novembro. A eleição de Trump surpreendeu o 
mundo e os próprios americanos, já que as pesquisas 
internas apontavam para uma possível vitória de Clinton

Donald Trump discursa no encerramento da convenção do
Partido Republicano em Cleveland.
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Importam), movimento 
social focado na luta 
contra a violência sobre 
os afroamericanos.

O clima se tornou mais 
inflamado em julho, com 
ataques que mataram 
cinco policiais no Texas 
e três na Louisiana. O 
descontentamento da 
comunidade negra nos 
EUA não é infundado. 
Segundo pesquisas, ne-
gros têm até três vezes 
mais chances de serem mortos por policiais do 
que brancos.

No que se refere a desastres naturais, um des-
taque foi o Furacão Matthew, que atingiu os esta-

dos da Flórida, Geórgia 
e Carolina do Sul e do 
Norte em outubro, pro-
vocando inundação re-
corde. Outros problemas 
que vêm assustando os 
americanos e voltaram 
a se repetir em 2016, 
em várias ocasiões, fo-
ram os massacres e ti-
roteios provocados por 
atiradores em escolas e 
locais públicos, que mais 
uma vez fizeram várias 
vítimas, reacendendo o 
debate sobre o controle 
de armas no país.

Brexit
Este ano, o Reino Unido decidiu pela saída do país 

da União Europeia. A população decidiu deixar o 
bloco em um referendo no dia 23 de junho deste 
ano, com 52% dos votos a favor da saída da União 
Europeia após 43 anos de participação. As nações 
que integram o Reino Unido são a Inglaterra, a Ir-
landa do Norte, a Escócia e o País de Gales. O Rei-
no Unido é o primeiro país a decidir sair da União 
Europeia desde a sua criação. O processo de saíde 
deve demorar dois anos.

Logo após a divulgação do resultado do referendo, 
o então primeiro-ministro britânico, David Cameron, 
anunciou a demissão. Cameron sempre se posicio-
nou favorável a permanência do Reino Unido na UE 

afi rmando que o Brexit 
poderia trazer graves 
consequências econômi-
cas para o país.

Com a saída de David 
Cameron, Theresa May 
tomou posse como pri-
meira-ministra do Reino 
Unido. Ela é a segunda 
mulher a ocupar o cargo, 
26 anos após a saída de 
Margaret Thatcher do 
posto, e terá a tarefa de 
conduzir a saída do Rei-
no Unido do bloco. May 
é conhecida por dizer 
algumas duras verdades 
sobre seus colegas e de-
fender fortemente suas 
posições.Fachada da Embaixada dos EUA em Havana, Cuba.
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No mês passado, a Suprema Corte britânica decidiu 
que o governo sozinho não tem poder sufi ciente para 
invocar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regula 
os passos que um país deve dar para deixar a UE. 
A Corte decidiu que o Parlamento precisa aprovar 
o pedido de saída da UE e solicitar a ativação do 
tratado. O processo foi iniciado após diversas ações 
serem impetradas na Justiça por grupos pró-UE.

Para aproximadamente 2,9 milhões de pessoas 
que fi zeram suas vidas no Reino Unido nos últimos 
anos, a preocupação é se terão garantidos seus atuais 
direitos após o Brexit. 

Sai Ban Ki-moon, entra 
Guterres

Diante de uma crise migratória sem precedentes 
que afeta milhões de pessoas, o português António 
Guterres assumirá o posto de secretário-geral das 
Nações Unidas (ONU). Escolhido a partir de um 
processo sucessório inédito na ONU, Guterres traz 
na bagagem larga experiência de dez anos como 
alto-comissário da Agência da ONU para os Refu-
giados, a Acnur. 

Ele assumirá o cargo, substituindo o sul-coreano 
Ban Ki-moon, em 1º de janeiro de 2017. O novo 
secretário-geral, de 67 anos, foi primeiro-ministro de 
Portugal, entre 1995 e 2002. Ban Ki-moon deixará 
o cargo, após seu segundo mandato de cinco anos. 
Embora não haja um número limite de mandatos, 
nenhum dos secretários anteriores permaneceu no 
cargo por mais de dois mandatos.

Migrações 
Quase 7.200 migrantes e refugiados morreram ou 

desapareceram desde o início deste ano no mundo. 
O número, registrado até a primeira quinzena de 
dezembro, representa 20% a mais que em 2015. 
Segundo a Organização Internacional para as Migra-
ções (OIM), de um total de 7.189, 4.812 morreram 
ao tentar atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar 
à Itália, Grécia, Chipre e Espanha. É uma média de 
20 mortes por dia (ABr).

Primeira-ministra britânica, Theresa May, em discurso 
durante a conferência anual do Partido Conservador, 

em Birmingham.
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António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU.
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News@TI
Swiss Re Corporate Solutions e TCS conquistam 
Prêmio Inovação em Seguros da CNseg

@A Swiss Re Corporate Solutions e a TCS (Tata Consultancy 
Services) conquistaram o 2º lugar na edição 2016 do Prêmio 

Inovação em Seguros na categoria Processos. A cerimônia, realizada 
hoje no Rio de Janeiro, escolheu o projeto 'Agro Field Inspection App' 
como um dos mais inovadores do país. O aplicativo Agro Inspeções 
foi desenvolvido para apoiar as vistorias de campo, eliminando o uso 
de papel, padronizando o envio de imagens e utilizando satélite para 
a defi nição da área segurada. As expectativas sáo diminuir o tempo 
de contratação do seguro e trazer mais precisão para as informações 
checadas in loco com o uso da tecnologia. Com o aplicativo, os dados 
coletados em campo são disponibilizados para o serviço de retaguarda 
da seguradora de forma mais estruturada e de acordo com um modelo 
de formulário digital específi co para cada cultura agrícola. O sistema 
consegue eliminar ambiguidades e dados incorretos já no momento 
do preenchimento, no campo (www.tcs.com).

Redes sociais são 
perigo constante
para as empresas

Para CEO da iBLISS, 

investimento em 

programas de 

conscientização em 

segurança são a melhor 

maneira de mitigar os 

riscos das redes sociais

As redes sociais apresen-
tam um perigo cada vez 
maior para as empresas. 

Dados divulgados pelo próprio 
Facebook indicam que 2% da 
sua média mensal de usuários 
em 2015 era falsa – o número 
de contas “fake” corresponde 
a cerca de 31 milhões de con-
tas. No Twitter, esse número 
chega a 5%.

No caso LinkedIn, uma das 
redes sociais mais usadas pelas 
empresas, a situação é ainda 
pior. Segundo divulgou a em-
presa este ano, a plataforma 
não conta com um sistema 
confiável para identificar e 
contar contas duplicadas ou 
fraudulentas.

Esses dados mostram que as 
redes sociais mais populares 
atualmente não são capazes de 
proteger seu próprio ambiente. 
No entanto, empresas e fun-
cionários ainda depositam um 
alto nível de confi ança nessas 
plataformas.

“As redes sociais se tornaram 
verdadeiras armas nas mãos 
dos hackers. Como as víti-
mas depositam um algo grau 
de confi ança nesses canais, 
revelando uma série de infor-
mações pessoais e de trabalho, 
os cibercriminosos têm ao 
alcance muitas oportunidades 
de levantar informações e 
manipular o usuário”, afi rma 
Leonardo Militelli, CEO da 
iBLISS, empresa especializada 
em segurança digital.

De acordo com Militelli, as 
redes sociais não criam novas 
ameaças, mas podem amplifi -
car os riscos que já existem. 
“Os cibercriminosos estão 
usando as redes sociais para 
dar mais efetividade a seus ata-
ques. Por meio do Facebook, 
por exemplo, um hacker pode 
obter uma série de informações 

sobre um funcionário de uma 
empresa para elaborar um e-
mail malicioso personalizado 
que ele muito provavelmente 
vai abrir e infectar toda a rede 
corporativa”, explica o CEO 
da iBLISS.

Quando o assunto é o Linke-
dIn, o uso da rede social 
para ataques cibernéticos 
nas empresas pode ser ainda 
pior. “Basta visitar o perfi l de 
alguns membros da empresa 
para entender minimamente, 
por exemplo, quem são os 
executivos-chave da organi-
zação, abrindo espaço para 
uma série de ataques em que o 
cibercriminoso se passa por um 
executivo e ilude funcionários 
reais para que passem infor-
mações sigilosas e efetuem 
transferências bancárias”, 
afi rma Militelli.

Conscientização em se-
gurança é a chave para essa 
ameaça

Para o CEO da iBLISS, os 
profissionais de segurança 
devem começar a tratar as 
redes sociais como a ameaça 
que são e alinhar as estratégias 
de segurança para abordar 
seus riscos.

O primeiro passo é criar um 
plano de gestão de riscos para 
as mídias sociais, identifi car 
seus ativos sociais mais valio-
sos e os pontos de contato com 
o cliente para desenvolver uma 
estratégia de monitoramento. 
Em seguida, é preciso investir 
em um plano de conscientiza-
ção dos funcionários.

“A linha que divide a vida 
profi ssional e a pessoal é cada 
vez mais tênue e as redes 
sociais podem ser efi cientes 
como ferramentas de trabalho, 
mas também grandes ameaças. 
Programas de conscientização 
e políticas para o uso das re-
des sociais ajudam a proteger 
os dados da empresa e dos 
funcionários. É importante 
que eles tenham consciência 
do impacto que suas ações na 
web podem causar ao negócio e 
que as empresas tenham como 
monitorar isso”, afi rma o CEO 
da iBLISS.

Conhecemos algumas das 
vantagens do outsourcing:

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

Mas que perguntas deve-
mos fazer para os fornecedores para escolher o parceiro certo? 
Listamos a seguir algumas importantes:

Qual o nível de experiência dos profi ssionais do time de su-
porte? Assegure-se que o time de DBAs tenha ótimo nível de 
experiência. Recomendamos no mínimo 5 anos de experiência 
prática e vivência em situações críticas. Além disso, o time deve 
ter profi ssionais de nível sênior acompanhando o andamento 
das atividades e, caso necessário, sendo envolvidos no escala-
mento de problemas.

Haverá profi ssionais habituados com seus ambientes? Ou será 
atendido por um call center? Tenha certeza que o atendimento será 
feito através de profi ssionais familiarizados com seus ambientes, 
prevenindo assim atendimentos lentos e improdutivos.

Há quanto tempo a empresa 
presta este tipo de serviço? 
Verifi que se a empresa é está-
vel e se tem clientes com longo 
tempo de relacionamento em 
sua carteira.

A empresa tem clientes 
referência? Consulte referên-
cias, depoimentos e a possi-
bilidade de conversar com 
estes clientes sobre questões 
técnicas e de negócios. Casos 
de sucesso também são bons 
indicadores.

Quais os procedimentos 
para monitoramento, notifi ca-
ção e resolução? Procure um 
fornecedor que utilize ferra-

mentas de ponta para monitoramento, abertura de chamados, 
controle de SLA e escalonamento.

É parceiro dos fabricantes de software gerenciadores de 
banco de dados? Um fornecedor participante dos programas de 
parceria dos fabricantes é fundamental, pois garantirá acesso a 
especialistas e bases de conhecimento restritas.

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

(Fonte: Reynaldo Ajauskas, Diretor de Operações
da DBACorp www.dbacorp.com.br).

Banco de dados: como selecionar um 
fornecedor com segurança?A plataforma de ferramentas 

para negócios digitais lea-
dlovers lançou o livro “Como 
aplicar o Marketing Digital no 
seu negócio”. A publicação tem 
como objetivo auxiliar empre-
endedores digitais, pequenos e 
médios empresários a ter maior 
conhecimento sobre as princi-
pais estratégias de marketing 
digital que podem auxiliar no 
desempenho dos negócios, se-
jam eles online ou off-line.

Segundo Diego Carmona, 
diretor executivo e CVO da 
empresa, o e-book foi criado 
para ajudar a comunidade de 
assinantes da plataforma, bem 
como qualquer outro empreen-
dedor que busque informações 
a respeito.

Ao longo dos capítulos do 
e-book, o leitor tem acesso a 
informações sobre o que é o 
marketing digital, como ele 
pode auxiliar os empresá-
rios a encontrar um público 
ideal, como lucrar com essa 

estratégia, além de ensinar 
seis das principais linhas de 
atuação do marketing digital. 
“Queremos que os empreen-
dedores digitais consigam se 
desenvolver, independente 
da etapa em que esteja o 
negócio”, destaca Carmona. 
A plataforma, que oferece 
diversos recursos para negó-
cios digitais e conquistou um 
crescimento de mais de 3 mil% 
em seu primeiro ano, reforça 
a importância de se desen-
volver o mercado digital no 
Brasil. “Além de ser atraente 
pelas suas possibilidades, o 
mercado digital corresponde 
a um segmento que cresce 
exponencialmente”, explica.

O e-book “Como aplicar o Ma-
rketing Digital no seu negócio” 
pode ser baixado no link (http://
conteudo.leadlovers.com/6-
passos-praticos-para-comecar-
o-seu-negocio-digital?_ga=1.
124241737.252681399.14617
67229).

E-book gratuito ensina as principais 
técnicas de marketing digital para 

potencializar os negócios

Tatiana Pezoa (*)

De acordo com pesquisa 
realizada pela ECon-
sultancy, empresa espe-

cializada em marketing para o 
comércio eletrônico, 85% dos 
consumidores leem no mínimo 
10 reviews e avaliações antes de 
efetuar a compra. Isso mostra 
que a cada dia os consumidores 
estão mais conscientes e procu-
ram comprar baseados na ex-
periência e opinião dos outros 
clientes. Porém, nem todos eles 
são feitos por quem realmente 
adquiriu aquele determinado 
produto, independente se for 
positivo ou negativo. 

Mas e agora? Como o con-
sumidor poderá perceber, de 
forma consciente, se aquela 
experiência é verdadeira ou 
não? É muito comum para quem 
adquire um item por meio do 
comércio eletrônico encontrar em destaque apenas reviews po-
sitivos sobre um determinado produto, valorizando ao máximo as 
vantagens e benefícios e, raramente, vemos expostas as opiniões 
negativas sob o mesmo. Mas, por qual motivo isso acontece? 

A resposta é simples - medo de não vender, de fi car com repu-
tação negativa, perder um bom fornecedor ou se tornar assunto 
nas redes sociais de uma maneira irrecuperável. Todas essas 
preocupações do empreendedor são completamente coerentes, 
porém não é vetando comentários negativos que vão eliminar 
esse tipo de problema. Afi nal, os reviews e feedbacks negativos 
dos consumidores são de extrema importância para que os e-
commerces tenham o conhecimento das falhas e aspectos que 
estão deixando a desejar ou mesmo algum produto que está 
com problema. 

É a partir desse momento que os e-commerces conseguem 
construir a sua loja mais próxima dos consumidores e com a 

Reviews negativos: use a 
favor do seu e-commerce
Atualmente, quando o consumidor decide realizar uma compra por meio do comércio eletrônico 
ele tem o costume de ler os comentários que fi cam em baixo dos produtos que estão sendo 
comercializados, além de pesquisar sobre a marca antes de fechar negócio na internet

capacidade de enfrentar as tantas difi culdades do mercado e da 
concorrência. Com isso, é fundamental que o e-commerce faça 
um “detox” no seu negócio e transforme as opiniões e reviews 
negativos a seu favor. No primeiro momento, isso vai parecer 
bullshit, mas é possível sim e é muito coerente se for feito.   

O mais importante nesse processo é identifi car e mapear os 
reais fatores e falhas que precisam ser corrigidos e não coloque 
a culpa nos correios, plataforma ou outros fornecedores. Nesse 
momento é preciso agir e entender o que está acontecendo e 
como isso impacta diretamente na experiência, satisfação dos 
seus clientes e nas suas vendas. Outro ponto fundamental é res-
ponder a todas as opiniões negativas, mesmo que a resposta seja 
a mesma para todos os casos. Seus clientes precisam saber que 
você está ciente do problema e que vai tentar resolver, mesmo 
que demore um pouco. 

Por fi m, o empreendedor precisa ter a consciência que é impos-
sível agradar a todos, mesmo que seus produtos tenham recebido 
opiniões duras -lembre-se que ninguém é obrigado a gostar de 
tudo que consome. Mas, se foi dado espaço para os clientes se 
expressarem de forma aberta é porque acredita-se que isso é 
imprescindível para suas vendas. Dessa forma, não tem sentido 
moderar os comentários. 

Deixe os consumidores perceberem o quanto você acredita e 
respeita a opinião de quem se arriscou, acreditou e comprou na 
sua loja. Até porque, de acordo com um estudo feito recentemente 
pela EConsultancy, consumidores que leem reviews têm 105% 
mais probabilidade de comprar, mesmo se essa opinião de quem 
comprou for negativa. 

(*) É CEO da Trustvox, certifi cadora de reviews online e vencedora do prêmio 
E-commerce Brasil de Inovação 2015. A Trustvox atende mais de mil operações 

de varejistas no Brasil tais como O Boticário, Polishop, Época Cosméticos, 
Staples Brasil, Camisaria Colombo, Grupo Technos,

ConnectParts, World Tênis, entre outros.

Twitter e Vox Media anunciam parceria para transmissão 
de programas ao vivo diretamente da CES 2017

O Twitter e o “The Verge” (@verge), 
a marca de tecnologia e cultura da Vox 
Media, anunciam hoje (15) uma parceria 
para transmissão ao vivo do "Vergecast 
Live at CES 2017", três programas es-
peciais que serão produzidos pelo The 
Verge durante a Consumer Electronic 
Show (CES), principal feira de tecnologia 
do mundo, que acontece em Las Vegas. 
Com transmissão exclusiva pelo Twitter, 
os programas poderão ser assistidos por 

usuários e não usuários da plataforma em 
todo o mundo, no link ces.twitter.com, 
no Moments e no perfi l do The Verge (@
verge) no Twitter.

Os três programas ao vivo terão 90 minu-
tos de duração cada e serão exibidos nos 
dias 4, 5 e 6 de janeiro, a partir das 22h30 
(horário de Brasília). O “Vergecast Live at 
CES 2017” trará as principais novidades do 
evento, demonstrações de novos produtos, 
entrevistas, discussões com especialistas 

em tecnologia, além de integrações com as 
conversas que acontecem Twitter, enque-
tes e perguntas enviadas pelo público.

"O que acontece na CES todos os anos 
sempre se torna assunto das conversas no 
Twitter", disse Anthony Noto, COO do Twit-
ter. "Nossa colaboração com a Vox Media 
nestes programas exclusivos do The Verge 
dará ao nosso público uma transmissão 
única da CES, com notícias de última hora 
e análise de especialistas no Twitter".
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Esta quarta, o vigésimo terceiro dia da lunação é muito propício para tratamento de saúde e ao pleno restabelecimento das 
energias vitais. Desde a 00h47 a Lua ingressa em Libra e o astral deve fi car mais leve, cordial e harmonioso. De manhã 
acontece o ingresso do Sol no signo de Capricórnio e o início da estação do verão. Hora de estabelecer novas metas e colocá-las 
em prática. É mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas, quando a Lua está em Libra. Aqui, tudo deve ser muito 
equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada e racional. Com a Lua Minguante podemos encerrar tudo 
que esteja pendente e se preparar para a primeira lunação de 2017.
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A Lua em seu signo oposto desde 
a madrugada provoca difi culdades 
diante de imprevistos e situações 
tensas. Determine objetivo siga em 
frente usando a intuição à noite para 
encontrar soluções. Se precisar faça 
um tratamento, não seja negligente 
com sua saúde. 89/589 – Branco.

Dúvidas devem ser resolvidas de 
maneira arejada evitando se dei-
xar infl uenciar pela facilidade de 
expressão. Será aplaudido pelas 
ações precisas e pela sua ética que 
lhe trará os resultados esperados. 
Dê carinho e atenção, para receber 
o mesmo afeto da pessoa que ama. 
72/372 – Azul.

A Lua em Libra dá um estado de 
espírito de entendimento e de 
gentileza entre as pessoas. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas pode-
rão resolver impasses e desfazer 
mal-entendidos. Aumentam suas 
responsabilidades nas uniões e 
sociedades, mesmo afetivas. 66/466 
– Amarelo.

Procure trabalhar mostrando con-
fi ança em seus parceiros e demonstre 
seus sentimentos às pessoas nesta 
metade de semana. Colabore com 
colegas e evidencie sua competência 
no trabalho. Não se sinta abando-
nada por afastamento passageiro 
de alguém, logo alguém voltará. 
78/578 – Verde.

Precisa manter a harmonia da mente 
e do corpo. Ficar atento ao que se 
passa ao seu redor é importante, em 
todos os setores de sua vida. Fará 
contatos que serão decisivos neste 
fi nal de ano. Use sua imaginação e 
seja uma pessoa criativa neste fi nal 
de ano. 44/344 – Amarelo.

A Lua minguante pode aumentar a 
tensão e provocar algum nervosismo 
diante de imprevistos. Viva intensa-
mente as fortes emoções que um 
grande amor desperta neste fi nal 
de ano. Conviva mais com amigos e 
demonstre o que sente por alguém 
especial abertamente, sem rodeios. 
11/411 – Verde.

O contato próximo com as pessoas 
facilita a comunicação pela manhã. 
Não faça apenas o que tem que 
ser feito, empenhe-se mais do que 
nunca e encerre situações. No amor 
irá sentir-se atraído por alguém de 
uma forma bem mais emocional e 
profunda. 62/462 – Escuras.

O fi nal da tarde dará uma boa dose de 
intuição e inspiração para resolver 
problemas. É mais fácil contarmos 
com a colaboração das pessoas, 
quando a Lua está em Libra, tudo 
fi ca muito equilibrado.  Deverá 
encontrar solução nos assuntos 
pendentes nos primeiros dias do 
novo ano. 43/543 – Branco.

Precisa se conforma com o que tem 
e reconhecer o valor de cada coisa. 
Com o Sol em seu signo e a Lua em 
Libra as suas emoções se tornam mais 
fortes e aumenta atitudes visando 
soluções. Valorize acima de tudo a 
simplicidade neste fi nal de 2016. 
22/322 – Cinza.

Reveja suas atitudes nas relações 
e afeições e cuide da beleza, moda, 
estética e lazer. Deverá traçar novas 
metas ou realizar antigos projetos. 
Procure cuidar mais do lado espi-
ritual, rezando e meditando mais 
nesta fase antes do aniversário, 
evitando baladas e agitações sociais. 
98/498 – Azul.

Evite comentar sua vida intima 
com outras pessoas, seja discreto 
ao falar sobre seus planos. Trate 
seus familiares com mais atenção 
e carinho, pois irá precisar muito 
deles. Com a Lua minguando pode 
encerrar tudo que esteja pendente e 
se preparar para a primeira lunação 
de 2017. 55/455 – Verde.

Haverá uma boa iniciativa desde 
cedo de manhã com a Lua em Libra. 
Fale o que pensa e sente as pessoas 
intimas. É necessário voltar ao 
aspecto mais emocional na relação 
familiar. Prepare-se para surpresas 
nestes dias, antes mesmo do fi nal 
desta primeira semana do ano. 
21/921 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 21 de dezembro de 2016. Dia de São Pedro Canísio, São 
Tomé, São Glicério, São Temístocles, e Dia do Anjo Lieialel, cuja virtude 
é a alegria. Dia dos Artistas Profi ssionais e Dia do Atleta. Hoje 
aniversaria a atriz Jane Fonda que nasceu em 1937 e o ator  Samuel 
L. Jackson que chega aos 67 anos e o ator Jackson Rathbone que 
nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste último dia e grau é valente e franco, 
com uma determinação rara que permite impor-se com um simples 
olhar, passando aos outros uma segurança e uma seriedade impres-
sionantes. Porém não há nada mais difícil do que fazê-lo mudar 
de rumo, principalmente de ideia. Cria, por isso, fama de teimoso 
desde os primeiros anos de vida. Não que seja mais voluntarioso 
que as demais crianças, mas porque exige desde muito cedo ser 
tratado com respeito. No lado negativo, pode ser maldoso, explosivo 
e homicida.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Ingredientes: papel virgem, um 
pote de vidro com tampa, açúcar, uma panela e uma 
colher. Execução: escreva no papel o nome completo 
do objeto do afeto, coloque-o dentro do pote e der-
rame açúcar caramelado, por cima. Tampe e enterre 
em um lugar onde ninguém pise e nunca descubra. 
Não fale para ninguém que você fez essa simpatia e 
nem faça na frente de outra pessoa.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. 
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher, 
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, se-
paração. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar 
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Lasar Segall
A mostra Idas e vindas apre-

senta um panorama da produção 
de Lasar Segall, com enfoque es-
pecial na “Fase Brasileira” e seus 
desdobramentos, sem deixar de 
lado períodos e tendências im-
portantes, como a sua produção 
inicial, fortemente infl uenciada 
pelo impressionismo e pelo pe-
ríodo expressionista, até obras 
dos fi ns da década de 1950. A 
exposição conta também com 
objetos de seu ateliê e residên-
cia, bem como textos de autoria 
do artista, contextualizando 
cada período abordado.

Serviço: Museu Lasar Segall, R. Berta, 
111, Vila Mariana, tel. 2159-0400. De quarta 
a segunda das11h às 19h.Entrada franca. 
Até 29/12. 

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Ação

A exposição Inventário: 
Arte Outra apresenta 34 
trabalhos recentes e inéditos 
(telas, objetos e vídeo) do 
artista visual paulista Gus-
tavo von Ha, remete a uma 
visualidade inscrita a partir 
do segundo pós-guerra, 
entre os anos 1950 e 1960, 
comumente denominada 
abstração expressiva ou ges-
tual, pintura de ação, infor-
malismo ou pintura matérica. 
Quase como um falsifi cador, 
von Ha se apropria de proce-
dimentos, modos de fazer e 
mesmo da imagem de outros 
artistas, em trabalhos que 
evocam de Jackson Pollock a 
Alberto Burri. São citações e 
comentários de uma imagem 
genérica que pautou essa 
pintura de grande repercus-
são durante o segundo pós-
guerra e que é celebrizada 
mesmo nos dias de hoje.

Serviço: MAC USP Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral, 1301, Parque 
Ibirapuera, tel. 2648-0254. De terças a 
domingos das 10h às 18h. Entrada franca. 
Até 15/02.

Cena do infantil “Dudinha e a Galinha Pintadinha”.

No musical “Dudinha e a 
Galinha Pintadinha” a turma 
do Dudinha e Mariana sempre 
traz novos amiguinhos. Além 
da Galinha Pintadinha, Galo 
Carijó, Pintinho Amarelinho, 
Sapo, Dona Baratinha e a Ga-
linha Magricela, nesta tempo-
rada todos poderão ver o Boi 
da Cara Preta, o Carneirinho, 
a Borboletinha, Dona Aranha, 
Peixinho e o Caranguejo. São 
vários personagens do folclore 

brasileiro, além das mãozinhas 
mágicas sob efeito especial 
com luz negra. O musical além 
de ensinar sobre adivinhas, 
trava-linguas e parlendas, 
traz as mais lindas cantigas 
de roda. No fi nal do show os 
personagens fazem fotos com 
as crianças.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Domingos às 15h (exceto 25/12 
e 01/01). Ingresso: R$ 60. Até 29/01.

Rock
Com infl uências do Rock n’ Roll 

das décadas de 70, 80 e 90, a banda 
No Stress apresentará um show 
repleto de sons clássicos e atuais do 
cenário nacional e Internacional.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. 
dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Quinta (22) às 22h30. Ingresso: R$ 55.

“Beleza Americana” fi ca em cartaz no MIS até janeiro.

A exposição “Beleza 
Americana”, uma 
verdadeira pesquisa 
fotográfi ca que 
procura discutir os 
padrões de beleza 
e comportamento 
na sociedade norte-
americana, mas sob 
um olhar brasileiro

Para dar vida ao proje-
to, a fotógrafa Paula 
Clerman escolheu a 

praia como locação do ensaio 
fotográfi co. Lugar no qual se 
delimitam espaços tempo-
rários de extensão da casa 
das pessoas e onde parte da 
intimidade e da cultura de 
cada um é revelada por meio 

GOLONKA apresenta repertório do clássico “Transa”.

A banda GOL NKA estreia fazendo sua releitura do clássico álbum 
“Transa” de Caetano Veloso. Munida de guitarra, violão, baixo, 
bateria, percussão e elementos eletrônicos, explora a conexão 
entre o universo da música do recôncavo baiano e a música pop.  
Pedro Keiner (violão e voz) e Wagner Barbosa (guitarra, baixo 
e voz) se uniram para reverenciar o groove que tornou a música 
brasileira famosa em todo o mundo. Os dois são acompanhados 
pelo baterista  Thiago Gomes.

Serviço: Nossacasa - Confraria das Ideias, R. Mourato Coelho, 1032, Pinheiros. Sexta 
(23) às 23h. Ingresso: R$ 20.

D
iv

ul
ga

çã
o

Espaços

da construção destes microes-
paços. Além disso, as imagens 
captadas por Paula questionam 
a própria individualidade, em 

nome de ideais de obsessão 
pela busca da perfeição e da 
beleza, além de suas incon-
gruências.

Serviço: MIS - Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo, Av. Europa, 158, Jardim 
Europa, tel.  2117-4777. De terça a sexta, das 
12h às 22h e sábados e domingos das 11h às 
21h. Entrada franca. Até 29/01.

Conexões
Divulgação

NOS CAMINHOS DA FÉ: "Portanto, todo aquele que me 
confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante 
de meu Pai que está nos Céus". - Jesus (Mateus, 10:32). No 
mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os teste-
munhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia 
superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de 
atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de afl i-
ção alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as 
lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso 
das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de 
nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar 
que somos incessantemente chamados a prestar o depoimen-
to de confi ança em Jesus, através de reduzidas parcelas de 
bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das 
ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam: a 
referência desprimorosa; o olhar de suspeição; o pedido justo 
recusado; o beliscão da crítica; a desatenção e o desrespeito; o 
desajuste orgânico; o prejuízo inesperado; a transação infeliz; 
o desafi o da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-
nos seguidores do Cristo, por intermédio de defi nições verbais 
claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-
lo, na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só 
atravessando as diminutas contrariedades do dia-a-dia, como 
grandes ocasiões de revelar confi ança em Jesus, é que apren-
deremos a suportar as grandes provações como se fossem 
pequenas.  (De Segue-me de Francisco Cândido Xavier, pelo 
Espírito Emmanuel).

Infantil Divulgação
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Leite bovino, soja, 

amendoim, ovo, 

castanhas, trigo, peixes 

e frutos do mar são 

responsáveis por 90% 

dos casos de alergia

Segundo uma revisão de 
estudos divulgada em 
2008 na publicação ‘Cur-

rent Opinion in Pediatrics’, 
leite bovino, soja, amendoim, 
ovo, castanhas, trigo, peixes e 
frutos do mar são os alimentos 
responsáveis por 90% dos casos 
de alergia alimentar. E as mesas 
de Natal, como todos sabem, 
são repletas de muitas destas 
comidas detestadas pelo sistema 
imunológico dos alérgicos. Da-
dos da OMS, inclusive, afi rmam 
que 35% das pessoas ao redor 
do mundo já apresentam algum 
tipo de alergia, percentual que 
deverá estar muito atento a 
essas delícias natalinas para não 
transformar a festa familiar em 
um problema grave de saúde.

Segundo o coordenador téc-
nico do Brasil Sem Alergia, o 
médico Marcello Bossois, o leite 
de vaca, presente em diversos 
pratos das celebrações de fi nal 
de ano, como no caso da raba-
nada, é o maior causador dos 
quadros de alergia alimentar. 
A caseína, proteína do leite 
bovino, é uma das principais 
responsáveis pelo problema. “O 
sistema imunológico identifi ca 
a substância como estranha ao 
organismo, resultando em uma 
hipersensibilidade imunológica. 
A reação dá origem a variados 
sintomas gastrointestinais e 
respiratórios”, explica.

O médico lembra, entretanto, 
que não é só a alergia alimentar 
que pode se manifestar pela inges-
tão do leite bovino. A intolerância 

Alérgicos, atenção 
redobrada no Natal

As ceias natalinas, que representam a união em muitos lares, poderão gerar um verdadeiro pesadelo 
para quem já sofre com as incômodas alergias.

alimentar, que já afeta mais de 
100 milhões de brasileiros, é ou-
tro processo desencadeado pelo 
alimento. Para a médica Patrícia 
Schlinkert, uma das idealizado-
ras do projeto social Brasil Sem 
Alergia, o leite de vaca, ao lado 
dos grãos e do café, é o campeão 
da doença. “A intolerância é 
provocada pela lactose, o açúcar 
do leite. Pessoas intolerantes à 
lactose não possuem a lactase, 
enzima capaz de digerir a substân-
cia. “É importante não confundir 
alergia com intolerância, já que 
os agentes causadores e os sin-
tomas são distintos”, comenta a 
especialista.

O ovo, outro alimento que tem 
presença garantida nas ceias 
como nos bolos, nos fi os de ovos 

e no bacalhau à portuguesa, é 
outro vilão dos pacientes com 
alergia. Ele possui ovalbumina 
e ovomucoide, duas proteínas 
presentes na clara - que fre-
quentemente geram reações 
adversas. Especialistas do Brasil 
Sem Alergia recomendam que os 
alérgicos não comam nenhuma 
parte do alimento, já que há um 
contato direto entre a gema e 
principalmente a clara. Aler-
gistas destacam a preocupação 
com o camarão. Segundo afi r-
mam, os frutos do mar, crustá-
ceos e moluscos são a principal 
causa de reação alérgica grave 
(choque anafi lático) entre os 
brasileiros. Existem pacientes 
que sequer podem estar no 
mesmo ambiente onde é servido 
um prato contendo o alimento, 
já que o camarão pode liberar no 
ar toxinas altamente irritantes e 
perigosas aos alérgicos.

As castanhas, nozes e amên-
doas também têm sua presença 
garantida no Natal. Ricos em 
proteína, esses frutos são outros 
grandes causadores dos sintomas 
alérgicos, que poderão ser desde 
uma diarreia ou cólicas abdomi-
nais até reações respiratórias 
como rinite ou sinusite. O Dr. 
Bossois alerta que repercussões 
dermatológicas também poderão 

surgir como resultado de uma 
alergia alimentar. “Eczemas 
de pele e urticárias são muito 
comuns durante processos alér-
gicos”, lembra.

Muito consumidos no Natal, 
os vinhos branco e tinto, assim 
como as cervejas, são outros 
que não são nada bem-vindos 
pelos alérgicos. O processo de 
fermentação, parte importante 
na produção dessas bebidas 
alcoólicas, dá origem a grandes 
volumes de leveduras e bactérias, 
facilitando a fabricação de hista-
mina pelo organismo. A histami-
na, por sua vez, é um composto 
orgânico produzido pelo sistema  
imunológico que funciona como 
um mediador infl amatório e é 
responsável pelos mais variados 
tipos de processos alérgicos. 

Assim como no caso do suco 
de uva, essas bebidas apresen-
tam ainda altas concentrações 
de sulfi tos, um grupo de com-
postos conhecido por causar 
inúmeros sintomas de alergias 
como espirros, coriza e tosse. 
Presentes ainda em azeitonas, 
vegetais em conserva e frutos 
do mar como lulas e polvos, os 
sulfi tos também podem causar 
reações cutâneas ou diarreia.

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

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CRISTOVÃO JACKSON LOPES DO NASCIMENTO, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciante, nascido em Manaus, AM, no dia (09/05/1968), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Sales Freire do Nascimento 
e de Marcina Lopes do Nascimento. A pretendente: VERA LUCIA CAMARA DE FI-
GUEIREDDO, estado civil viúva, profi ssão professora, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(21/11/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celestino de 
Nóbrega Camara e de Neusa Vasura Camara.

O pretendente: ROBSON CEDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de transportes, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/04/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Ferreira dos Santos e de Sirlene Cedro 
dos Santos. A pretendente: PÂMELA STEFANY EMIDIO FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Vila Velha, ES, no dia (18/07/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus Luiz Emidio Fernandes e de 
Marize da Costa Fernandes.

O pretendente: LEONARDO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (23/07/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo de Souza Silva e de Cleonice Martins da Silva. 
A pretendente: KARINA VARELA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia (23/04/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Varela Filho e de Luiza de Jesus.

O pretendente: ALEXSANDRE CARDOSO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/08/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Antonio Silva e de Vera Lucia Gomes Cardoso 
Silva. A pretendente: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/10/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iraudo Cosmo da Silva e de Ivete Aparecida Pereira.

O pretendente: MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial de eletricista, nascido em Serra do Ramalho, BA, no dia (21/02/1983), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vidal do Nascimento e de Neuza 
Rodrigues Oliveira. A pretendente: JAIRES NERY SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Ipiau, BA, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jaime de Jesus Santos e de Iris Celia Nery dos Santos.

O pretendente: LAFAIETE DA SILVA TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Ipirá, BA, no dia (29/09/1953), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gabino Gomes da Trindade e de Minervina Mendes da Silva. A pretendente: 
MARIA CARDOSO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Anagé, 
BA, no dia (25/12/1965), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manuel Pereira Tomaz e de Aurelita Gomes Cardoso.

O pretendente: DOUGLAS CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão produ-
tor de cenografi a, nascido em Recife, PE, no dia (25/08/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Caetano da Silva e de Jaciene José dos 
Santos. A pretendente: DANIELE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/10/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Alves da Silva e de Nenilza 
dos Santos Silva.

O pretendente: ERASMO CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão comer-
ciante, nascido em Itororó, BA, no dia (02/06/1951), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Rosa da Silva e de Maria Jovita da Conceição. A 
pretendente: ELIDE MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Gandu, BA, no dia (04/03/1961), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Firmino José dos Santos e de Edite dos Santos.

O pretendente: CLAUDEMIR SOARES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/12/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Soares da Costa e de Maria das Dores da Silva Costa. A 
pretendente: GABRIELLA COSTA CIPRIANI, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (14/12/1990), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Danilo Cipriani e de Marcia Ferreira Costa.

O pretendente: GILSON DA SILVA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (27/05/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdenice da Silva Marques. A pretendente: WÉRICA LARA DA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no 
dia (14/02/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso 
Antonio Costa e de Maria Trindade de Lara.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (12/04/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Leocarde da Silva e de Aldeni Prates da Silva. A pretendente: FRANCELE 
FRANCISCO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (04/05/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge 
da Silva Oliveira e de Celia Salete Francisco Oliveira.

O pretendente: EXPEDITO BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Quipapá, PE, no dia (09/10/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Maria Barbosa da Silva. A 
pretendente: JERUSA DONISETTE DE CAMARGO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/12/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar de Camargo e de Olympia 
Luccas de Camargo.

O pretendente: GEISON EDVAN GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (11/03/1991), residente e domiciliado neste Distrital, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Gomes da Silva e de Josefa Gomes da Silva. A pretendente: 
NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de 
atendimento, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (28/08/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderleia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: OSCAR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em Agrestina, PE, no dia (05/12/1953), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Luciano da Silva e de Rita Francisca da Conceição. A pretendente: LU-
ZINETE MARIA ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Bonito, PE, no 
dia (23/08/1960), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amarino 
Felizardo Alves e de Maria Francisca da Conceição.

O pretendente: OLIVIO ARAUJO, estado civil viúvo, profi ssão encarregado de manutenção, 
nascido em Dracena, SP, no dia (22/04/1949), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Antonio Araújo e de Maria Tereza do Prado. A pretendente: 
IVONEIDE MATIAS LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Vitória da Conquista, BA, no dia (28/08/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdivio Matias Lima e de Valdenice Batista de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO BARBOSA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Exu, PE, no dia (09/09/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Luiz Barbosa e de Maria de Fátima Lima. A pretendente: THAIS 
FERREIRA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (13/03/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Matias de Araújo e de Maria José Barbosa Ferreira.

O pretendente: JULIO CESAR DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão orienta-
dor social, nascido em Santo André, SP, no dia (01/12/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antoniel de Souza e de Maria Izabel dos Santos 
Souza. A pretendente: KELY CRISTINA DA SILVA DECAROLIS, estado civil solteira, 
profi ssão cabelereira, nascida nesta Capital, SP, no dia (28/03/1980), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Decarolis e de Maria 
Zilda da Silva.

O pretendente: THIAGO DONIZETI DA CUNHA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de centro de distribuição, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/03/1990), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Donizeti Pereira 
e de Arcelina Cunha Pereira. A pretendente: ALINE RIBEIRO DE MELO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/05/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saulo Bispo de Melo e de 
Iracema Gomes Ribeiro de Melo.

O pretendente: CARLOS DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido em Teolandia, BA, no dia (21/07/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vieira dos Santos e de Maria Bernardina de Jesus. 
A pretendente: IOLANDA COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão terapeuta 
ocupacional, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/12/1976), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Judenor Costa Silva e de Iotália Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOSÉ RENILDO BEZERRA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão 
tapeceiro, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (23/06/1955), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Saturnino da Silva e de Maria 
Bezerra da Silva. A pretendente: EVANILDES OLIVEIRA SANTOS, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em Floresta Azul, BA, no dia (17/07/1961), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio dos Santos e de 
Maria Oliveira Silva.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: THIAGO ALVINO COSTA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 01/12/1985, residente e domiciliado na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Corrêa da Costa e de Rosely Aparecida Alvino 
Costa. O pretendente: JOSHUA RYAN SHILTZ, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Iowa, Estados Unidos, data-nascimento: 09/09/1987, residente e domiciliado 
em Iowa, Estados Unidos, fi lho de Mark Anthony Shiltz e de Laurie Ann Keith.

O pretendente: THOMAS BROGIOLLO, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1975, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Gabriel Brogiollo Neto e de Maria de 
Fatima Rossi Penna Brogiollo. A pretendente: FERNANDA SOUZA PINTO NOGUEIRA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/03/1977, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Nogueira e de Dirce Fonseca Meirelles Souza Pinto.

O pretendente: NELSON NAGAOKA, profi ssão: operador de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bauru - SP, data-nascimento: 18/11/1968, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Yoshimitsu Nagaoka e de Mitsui Nagaoka. A 
pretendente: CAROLINA BERNARDES MEDINA, profi ssão: cirurgiã dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1984, residente e 
domiciliada no Parque Rebouças, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Machado Medina e 
de Marcia da Silva Bernardes Medina.

O pretendente: JULIO JASINOWODOLINSKI, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1943, residente e domiciliado no 
Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lho de Jankiel Efraim Jasinowodolinski e de Sara 
Kajea Jasinowodolinski. A pretendente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA, profi s-
são: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: Mairiporã - SP, data-nascimento: 
02/05/1960, residente e domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Arthur 
de Luca e de Jacira Lidonis de Luca.

O pretendente: TÚLIO HENRIQUE VIGATO SEGUNDO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1988, residente e domiciliado 
no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Hector Henrique Segundo e de Maria Cristina 
Vigato Segundo. A pretendente: FERNANDA RIBEIRO SOMESSARI, profi ssão: analista 
de remuneração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/12/1991, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Samir Luiz 
Somessari e de Elizabeth Sebastiana Ribeiro Somessari.

O pretendente: RENAN POLO MONTEBELO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Araçatuba - SP, data-nascimento: 09/05/1984, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de José Claudinor Montebelo e de Gislene 
Aparecida Polo Amador Montebelo. A pretendente: BRUNA VISNIAUSKAS, profi ssão: 
biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1984, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Bruno Visniauskas e de 
Waldizia Visniauskas.

O pretendente: PABLO PEROSA, profi ssão: ator, estado civil: solteiro, naturalidade: Vi-
deira - SC, data-nascimento: 26/09/1977, residente e domiciliado no Brooklin, São Paulo 
- SP, fi lho de Edegar Perosa e de Madalena Pincolini Perosa. A pretendente: TATIANA 
MELITELLO WASHIYA, profi ssão: dançarina, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1978, residente e domiciliada em Pinheiros, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Noboru Washiya e de Eliana Melitello Washiya.
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É indiscutível o fato 

de que houve uma 

melhora signifi cativa no 

ânimo de empresários 

e consumidores, no 

tocante às recentes 

medidas tomadas 

pelo Governo Federal, 

objetivando ressuscitar 

a Economia

A aprovação da PEC 241, 
a diminuição do preço 
da gasolina (apesar de 

ainda não ter chegado ao bolso 
do consumidor), a notícia de 
que o montante a ser arreca-
dado com multas no processo 
de regularização de ativos no 
exterior vai garantir o cumpri-
mento da meta fi scal, a dimi-
nuição da Taxa SELIC e dos 
diversos índices infl acionários 
ajudaram a trazer alento. 

Porém, isso é muito pouco 
para ajudar a voltar a aquecer 
a Economia, que está pade-
cendo de um recorde absoluto 
em termos de: desemprego, 
infelicidade, inadimplência, 
cancelamento de planos em-
presariais, falências, recupe-
rações judiciais e decréscimo 
permanente das receitas tri-
butárias. 

Sabe-se que o ajuste deverá 
ser gradual porém persistente, 
e, nesse aspecto, o cidadão 
tem em mãos uma oportuni-
dade única de exercer pressão 
implacável sobre os políticos, 
para que votem as medidas 
necessárias à solução desses 
terríveis problemas. Pois, a 
equipe econômica nada poderá 
fazer, sem a ajuda do Congres-
so e do Senado.

(*) - É economista e consultor 
fi nanceiro da Prospering Consultoria 

(http://blog.fpinho.com.br/). 

Euforia x Realidade
Fernando Pinho (*)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-d

ez
/1

6

QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2016

CONTRATAR MENOR DE 16 ANOS
Empresa do segmento de restaurante pretende contratar moça de 
16 anos. Existe impedimento? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL É O PROCEDIMENTO LEGAL QUE A EMPRESA PODE ADOTAR 
PARA QUE FAÇA REVISTA NA BOLSA DOS FUNCIONÁRIOS?

Informamos que não há previsão legal expressa, entendemos não haver 
impedimento na revista de empregados desde que tenha cláusula em 
contrato de trabalho e no regulamento interno da empresa informando 
que os empregados estarão sujeitos à revista e o motivo de serem 
realizadas essas revistas. Outrossim, a revista íntima é proibida.

CONTROLE DE PONTO DO PROFESSOR
Como é feito o controle de ponto de professores? Caso adote o ponto 
eletrônico deve marcar a entrada e saída de cada aula ou entrada e 
saída na escola? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO VALE-TRANSPORTE
Funcionário pode pedir a suspensão temporária do vale-transporte e em 
determinados meses, sempre que ele não necessitar receber o benefício? 
Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR O VALOR INTEGRAL DA LICENÇA 
MATERNIDADE NA GUIA DA GPS?

Sim, informamos que a empresa que paga o salário maternidade para 
empregada afastada, poderá fazer o reembolso, ou seja, a compensação na 
GPS do mês, compensando integralmente os valores que estão no campo 
6 dessa GPS, desde que devidamente informado na SEFIP da competência.

DESCONTO DO AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO
Funcionário que pede demissão e vai trabalhar o aviso, mas no curso do 
aviso arruma novo emprego, como o empregador deve proceder? Descontar 
o restante do aviso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JOSÉ ANDRADE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em Apiaí - SP, no dia 17/11/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Andrade Oliveira e 
de Penha Fernandes de Lima Oliveira. A pretendente: DANIELE EUGENIO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 05/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ivaldo Barboza da Silva e de Kátia Regina Eugenio da Silva.

O pretendente: ANDRÉ BORSA MONACHESI, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/11/1975, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Curti José e de Iolanda Borsa 
José. A pretendente: GABRIELA CRISTINA DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Guarulhos - SP, no dia 03/10/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria e de Maria dos Reis.

O pretendente: DIEGO MARADONA MEDRANO CRUZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de transporte, nascido em Santa Maria da Boa Vista - PE, 
no dia 22/05/1994, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelo - SP, fi lho de Euri-
pedes de Moura Cruz e de Tania Maria da Silva Medrano Cruz. A pretendente: MÔNICA 
MOREIRA DA LIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 27/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ednaldo José de Lira e de Valdeni Moreira Pereira de Lira.

O pretendente: FELIPE DE ANDRADE FRANÇA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente de loja, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moabel Manoel da França 
e de Claudia Pires de Andrade. A pretendente: RAFAELA RAIMUNDO DE SOUSA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/09/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Josci Raimundo de Sousa e de Marcia Jesus de Souza.

O pretendente: PEDRO SABINO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão comerciante, nascido em Campo Mourão - PR, no dia 21/06/1956, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sabino e de Tereza Albertina 
dos Santos. A pretendente: ALBEÍZA FONTE ALVES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia 
27/12/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro dos 
Santos Alves e de Safi ra Rebelo Fonte.

O pretendente: EVANDRO PEREIRA GUILHERMETT, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo- SP, no dia 27/12/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wandir Aparecido Guilhermett e de 
Eva Licia Pereira da Cruz. A pretendente: MARISA CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/05/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Claudio Carvalho e 
de Maria Aparecida Carvalho.

O pretendente: FABIO BRUNO ALVES DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 25/02/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Alves de Lima e de Cleide 
Nunes da Silva de Lima. A pretendente: JAMILLY SANTOS LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Ibicarai - BA, no dia 12/04/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton Cesár Santos Lima 
e de Elisângela Rodrigues Santos.

O pretendente: NILSON CARLOS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/06/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Mousinho do Nascimento e 
de Maria das Dôres Silva do Nascimento. A pretendente: ROZINEIDE MARIA DE CAR-
VALHO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Carneiros - AL, no dia 26/09/1959, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ernesto Vieira de Carvalho e de Jozefa Maria de Carvalho.

O pretendente: WILLIAM SOUSA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião José de Araujo e de Maria 
Rosinete Sousa Pires. A pretendente: FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA, nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
17/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deraldo de 
Souza Filho e de Maria Aparecida de Almeida.

O pretendente: RODRIGO LUIS MESSIAS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/05/1980, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natalino Messias e de Elisabete Aparecida 
Dias Messias. A pretendente: LORAINE ROCHA EDUARDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de adnimistrativo, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 22/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
de Paula Vitor Eduardo e de Maria Cleusa Severino Rocha Eduardo.

O pretendente: VINICIUS SOUZA SILVA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Miguel dos Milagres - AL, no dia 24/02/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aristotelis de Souza Lima 
e de Maria das Dôres Silva. A pretendente: KATIA DIAS BRUNETO, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão tosadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Bruneto 
e de Maria Aparecida Dias.

O pretendente: FABIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Recife - PE, no dia 14/02/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Isaias de Albuquerque e de 
Maria José de Santana. A pretendente: LILIAN MARIA DE JESUS FARIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Tucano - BA, no dia 
24/04/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jessé Bonifacio 
de Farias e de Joselia Maria de Jesus Farias.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS SILVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/02/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Acir Maria da Silveira 
e de Iracema Luciano dos Santos da Silveira. A pretendente: KATIENE ALVES DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão consultora de 
negocios, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/01/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Gilberto Pereira de Oliveira e de Antonia 
Alves Evangelista de Oliveira.

O pretendente: MARCELO GIULIANO BARRETO JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Giuliano Barreto 
e de Adeilda Alves Cordeiro Barreto. A pretendente: LETICIA DE SOUZA BARBOSA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 21/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rafael Costa Barbosa e de Maria da Penha de Souza Barbosa.

O pretendente: ANTONIO BARBOZA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em Santo Antonio da Alegria - SP, no dia 08/12/1940, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Barboza e de 
Maria Magdalena Hercilia Michellotti. A pretendente: CARMEN LÚCIA CUSTÓDIO BAR-
ROSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão pensionista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/06/1946, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ezequiel Jorge Barroso e de Nair Custódio Barroso.

O pretendente: LUCIO DANTAS DE MENDONÇA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1959, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mendonça Cruz e de Alaide 
Maria Cruz. A pretendente: MARIA JOSÉ DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Maracapana - PE, no dia 24/11/1956, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio de Melo e de Maria 
Lusia da Silva.

O pretendente: RICARDO SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Delmiro dos Santos e de 
Marlene Tavares da Silva dos Santos. A pretendente: AMANDA BARBOSA DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André 
- SP, no dia 16/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Valdir de Souza e de Aparecida Barbosa.

O pretendente: WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriana Barbosa de Almei-
da. A pretendente: NÁGILA CURVELO DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Soares de Melo e de Patricia 
Curvelo de Melo.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em Teresina - PI, no 
dia 30/04/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Gomes de Oliveira e de Maria Diseusa Pereira de Oliveira. A pretendente: IQUELI 
ARAUJO CHALEGRE, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
tecnica em necropsia, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/10/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Alves Chalegre e de Maria 
de Fatima Araujo Chalegre.

O pretendente: FLÁVIO JUNIOR DO NASCIMENTO MÉLO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão tecnologo em tecnologia, nascido em Buique - PE, no dia 
05/07/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Jerônimo 
de Mélo e de Maria das Neves do Nascimento Mélo. A pretendente: JOANNA DRAJ, 
nacionalidade polonesa, estado civil solteira, profi ssão professora de matemática, nascida 
em Boleslawiec - Polonia, no dia 15/04/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ryszard Draj e de Danuta Draj.

O pretendente: DIEGO GONÇALVES DE SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Santo André - SP, no dia 21/02/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aristeu Gonçalves de 
Siqueira e de Angelica Maria de Jesus Siqueira. A pretendente: MAYSA OLIVEIRA 
DE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/07/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Peran de Santana e de Mariza 
Coutinho Oliveira.

 

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:

O pretendente: RICARDO JOSEPH TORO MARQUEZ, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caracas - Estado Miranda - Venezuela, nascido aos: 26/01/1991, 
residente e domiciliado em Caracas - Venezuela, fi lho de Richard Ramón Toro Rojas e 
de Luz Marina Marquez Zambrano. A pretendente: MARCELA DUARTE PEREIRA, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido 
aos: 06/08/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Pereira 
e de Simone Duarte da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BAZILIA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/11/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Maria José Bazilia Lana. A pretendente: JULIANA MEDEIROS 
FRANCO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 07/09/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Medeiros Franco e de Albertina Belarminia de 
Siqueira Franco.

O pretendente: ALEXANDRE STEFANO, profissão: supervisor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Limão - SP, nascido aos: 31/05/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Pascoal Stefano Filho e de Maria Lucia 
Lourenço de Godoi Stefano. A pretendente: IRANI DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/10/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Marcelino José dos Santos 
e de Joana Oliveira.

O pretendente: JOSHUA CHAD TACKEL, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Pennsylvania - Estados Unidos da América, nascido aos: 02/10/1984, 
residente e domiciliado em Washington - EUA, fi lho de Ira Stuart Tackel e de Sherry Dee 
Melker. A pretendente: JULIANA PRADO BARBOSA, profi ssão: consultora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 30/12/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Egidio da Silva Barbosa e 
de Marilene de Oliveira Prado Barbosa.

O pretendente: TULIO LUIS GEROTO ALVES, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 04/03/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivani Geroto Alves. A pretendente: TATIANE 
REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 28/03/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmar Luiz de Oliveira e de Rosemeire Mara 
Pereira de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL DERISIO DA COSTA, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 23/08/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adelino da Costa e de Leila de 
Jesus Derisio. A pretendente: JÉSSICA PRADO DE MENDONÇA, profi ssão: biomédica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 11/09/1991, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Almir Ferreira de Mendonça e de Maria Aparecida 
Prado de Mendonça.

O pretendente: LUIZ FELIPE RODRIGUES MOREIRA ALVES, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 18/06/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Everaldo dos Santos Alves 
e de Monica Rodrigues Moreira Alves. A pretendente: TANÂNDALA DE AZEVEDO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Paramirim - BA, nascido 
aos: 22/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Pires 
de Azevedo e de Maria Elena de Azevedo.

O pretendente: ARIEL HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, profi ssão: sushiman, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Arapiraca - AL, nascido aos: 10/06/1992, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Admilson Pereira dos Santos e de Maria Helena 
de Souza Santos. A pretendente: ALICE THAYNÁ CORADO DOS SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Arapiraca - AL, nascido aos: 12/10/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Almivan Corado dos Santos e de 
Maria do Socorro Corado dos Santos.

O pretendente: DIEGO ARAUJO DA CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lucidio da Cunha e de Terezinha 
de Jesus Araujo Cunha. A pretendente: PALOMA LUKSYS SOUZA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Diadema - SP, 
no dia 21/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos de Souza e de Flavia Luksys.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão assistente de marketing, nascido em Tobias Barreto - SE, 
no dia 08/06/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Ferreira do Nascimento e de Maria Nilma Oliveira de Matos. A pretendente: MICHELLY 
DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão recuperadora de 
crédito, nascida em Aracaju - SE, no dia 02/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Cleide de Jesus.

O pretendente: JOAIS JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascido em São Lourenço da Mata 
- PE, no dia 17/02/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Pereira do Nascimento e de Fatima Maria da Silva. A pretendente: KELLY GRACE 
MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Herivelto Martins da Silva e de Sônia Maria Bernardo da Silva.

O pretendente: JERONIMO BELO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em Rio Largo - AL, no dia 22/02/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sônia Maria Belo dos Santos. A 
pretendente: TAMIRIS SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1997, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Candido da Silva Filho e de Cremilda 
Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ELTON VALINTIM ROCHA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Valintim da Silva e 
de Zilda Teixeira da Rocha Silva. A pretendente: FABIANA GOIS TORRES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Ferraz de Vas-
concelos - SP, no dia 27/07/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valmir Luiz Torres e de Rina Mary Paulo de Gois.

O pretendente: DIOGO ROCHA DO BOMFIM, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão pensionista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 15/07/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elizio José do Bomfi m e de Roseli Rocha 
Lins. A pretendente: VIVIANA FABIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/10/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Aguiar dos Santos e de 
Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: ISAQUE LUIZ DA SILVA MARQUES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia 28/04/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marques e de Alaide 
Severina da Silva. A pretendente: ROSIMEIRE DA SILVA ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/05/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo 
Barbosa de Andrade e de Maria de Lourdes Silva de Andrade.

O pretendente: GUSTAVO PEREIRA MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente operacional, nascido em Araçatuba - SP, no dia 25/12/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abelino Pereira Magalhães 
Junior e de Vera Lucia da Silva. A pretendente: CAMILA GONÇALVES FERREIRA 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Suzano - SP, no dia 30/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Josue Gonçalves Santos e de Maria Margareth Ferreira.

O pretendente: RODRIGO FELICIANO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar dos Santos Rodrigues e 
de Leila Daniela Feliciano Rodrigues. A pretendente: NATÁLIA OLIVEIRA DA NEIVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 14/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ademar Gomes da Neiva e de Noêmia Oliveira dos Santos da Neiva.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 13/03/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sinvaldo 
Francisco de Oliveira e de Claudenice de Souza Oliveira. A pretendente: VALÉRIA DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adiner dos Santos e de Neusa Maria dos Santos.

O pretendente: CLEMILSON PEREIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 15/09/1992, re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Torquato Martins Neto 
e de Enedina Rodrigues Pereira Martins. A pretendente: KETLYN THALITA DE LIMA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 02/04/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Roberto de Lima e de Silvana Maria de Souza Torres Lima.

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: JONATHAN OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/09/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valmir dos Santos e de Dilma Maria de Oliveira. 
A pretendente: CARMEN FRANCISCA BASELICE ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de classe, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/09/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Luque Alves e de Miquelina Beatriz 
Baselice Alves.

O pretendente: JOÃO PAULO GIAQUINTO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de João Giaquinto e de Marilena Leone Giaquinto. A pretendente: NAIARA 
DA COSTA TRINDADE, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Wilson Viana da Trindade e de Lucimara Amaral da Costa Trindade.

O pretendente: DOUGLAS AFONSO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/09/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Afonso da Silva e de Marli Pereira da Silva. 
A pretendente: CAROLINE CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de superintendência, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Oliveira dos Santos e de 
Maria Dolores Cardoso dos Santos.

O pretendente: LUIZ ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Pedro II - PI, no dia 16/10/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Alves dos Santos e de Maria Luisa dos Santos. A 
pretendente: JOSÉLIA BERNARDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão montadora 
de equipamentos eletrônicos, nascida em Cajazeiras - PB, no dia 07/09/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Epaminondas Bernardo e 
de Geralda da Silva Bernardo.

O pretendente: ROGERIO GROSSI, estado civil divorciado, profi ssão comprador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/02/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Grossi e de Benedita dos Remedios dos Santos Grossi. 
A pretendente: REGIANE BUCHINI ROCHA, estado civil solteira, profi ssão agente de 
viagem, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/02/1964, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Calheiros Rocha e de Elisabete Buchini Rocha.

O pretendente: MAGNO ELIAS MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Lavras - MG, no dia 22/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Miranda e de Sebastiana Isabel Miranda. A pretendente: 
FABIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Ilhéus - BA, no dia 14/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Valdivio dos Santos e de Rosimeire dos Santos.

O pretendente: WAGNER DE SOUZA NUNES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner de Souza Nunes e de Josefa Soares dos 
Santos Nunes. A pretendente: DANIELA BERNARDO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/09/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bernardo da Silva e de 
Adriana Rufi na da Silva.

O pretendente: VINICIUS DE PAULA AGUIAR ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Araujo e de Nilza Maria de Paula 
Aguiar Araujo. A pretendente: THAÍS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida em Guarulhos - SP, no dia 20/04/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gil Rodrigues da Silva e de Denize Pereira 
da Silva.

O pretendente: ADEMIR GREGORIO DE ALMEIDA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão administrador de redes, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Gregorio de Almeida e 
de Valquiria Duarte Gregorio de Almeida. A pretendente: SUELEN GUIMARÃES ROSA, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/08/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Rosa e de 
Liliane Guimarães Rosa.

O pretendente: VICTOR RODRIGUES LEITE, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, no dia 15/12/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Correia Leite Junior e de Daniela Rodrigues 
Lopes. A pretendente: BIANCA FREITAS NOGUEIRA RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/06/1996, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Nogueira Ramos e de Kelly 
Aparecida de Freitas.

O pretendente: FERNANDO BELINAZZI QUADRADO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/03/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Manuel Valentini Quadrado e de Dirce Belina-
zzi Quadrado. A pretendente: JOYCE ROCHA PRUDENTE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/06/1982, residente 
e domiciliada em Santo Amaro, São Paulo - SP, fi lha de Celso Prudente dos Santos e de 
Irene Rocha Prudente dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ NUNES CAÑIPA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hugo Felipe Cañipa Leon e de Maria Lucas Nunes Cañipa. A 
pretendente: TATIANE ANDREIA LAZARO, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Martinez Lazaro e de Solange 
Aparecida Tozetti Lazaro.

O pretendente: HEBER JOSIAS BRAZ, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Balduino Braz e de Telma Cristina Moroni 
Braz. A pretendente: PAMELLA GIOVANNA CARVALHO DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão analista jurídico, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 12/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Mario dos Santos 
e de Maria Ines Lima Carvalho dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO CARVALHO IULIANO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Iuliano e de Meire Carvalho de Brito Iuliano. O pre-
tendente: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão enfermeiro, nascido em Milton Brandão - PI, no dia 10/05/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo de Macêdo Magalhães e 
de Raimunda Maria da Silva Magalhães.

O pretendente: AJAY AHALAWAT, nacionalidade indiana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em MDH Karnal, Índia, no dia 29/02/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Suresh Pal e de Indra Devi. A pretendente: 
RENATA FERREIRA PRUDENTE DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 28/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Gervasio Prudente de Mello e de Teresinha Ferreira da 
Silva Prudente de Mello.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO DUTRA PASTOR ZAPATER, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 18/05/1990, residente 
e domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Jose Pastor Zapater e de Nailda 
Nunes Dutra Pastor. A convivente: PRISCILA SOBRAL SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/10/1992, residente 
e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Edvanilson Domingos Silva e de 
Simone Aparecida Sobral. Obs.: Faços 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

Intimação  Prazo 1 (UM) MÊS - Cumprimento de sentença   (0104041-47.2007.8.26.0010) O(a)  
O Dr. Carlos Antonio da Costa, Juiz de Direito da 1ª VC do Foro Regional do Ipiranga - São Paulo, 
na forma da lei, etc. Faz Saber a SALATIELE RODRIGUES DE BRITO, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, 
alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 7.578,82, que deverá ser devidamente atualizado 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.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 05/09/2016.                                                                     20 e 21/12

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

Empresas & Negócios
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Continua

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

REGINALDO GENTIL JACINTO, estado civil solteiro, profi ssão motociclista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-39,FLS.64V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e setenta e nove (22/06/1979), residente e domiciliado Rua 
Canhamo do Canadá, número 170, Jardim Fernandes, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de José Gentil Jacinto e de Ângela Maria Machado Jacinto. CARLA ALEXANDRA 
ZEFERINO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (16/09/1975), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, número 700, bloco B, apartamento 
33, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacinto 
Carlos Zeferino e de Marli Aparecida Zeferino. 

JAMERSON ALENCAR FRAGOSO, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido 
em Fernão Velho, Município de Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e sessenta e oito (30/08/1968), residente e domiciliado Rua 
Paulo Lopes de Leão, número 382, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Fragoso e de Rosalia Lima de Alencar. DILENE MARIA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (25/02/1965), residente e domiciliada Rua Paulo Lopes de Leão, número 382, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Faustino da Silva e de Josefa 
Maria da Silva. 

RICARDO MARIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/048.FLS.005-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(04/06/1983), residente e domiciliado Rua Azul da Cor do Mar, número 1.827, Conjunto 
Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes 
Silva. MARLI COELHO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.298 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (09/08/1982), residente e domiciliada Rua 
Naim, número 24, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Pereira 
de Oliveira e de Lúcia Coelho de Medeiros Oliveira. 

SUENILSON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Jaboatão, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 73,FLS.74V-MORENO/PE), Jaboatão, PE 
no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta (07/01/1980), residente e domiciliado 
Rua Francisco Rodrigues Seckler, número 111, bloco B, apartamento 132, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Helio da Silva e de Severina Maria Batista 
da Silva. MARIA VAURICELIA GONÇALVES ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em Novo Oriente, Estado do Ceará (CN:LV A-10,FLS.221-NOVO 
ORIENTE/CE), Novo Oriente, CE no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e três (09/12/1983), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, número 
111, bloco B, apartamento 132, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mateus 
Gonçalves da Silva e de Francisca de Araújo Chaves. 

ÁLISSON TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba (CN:LV.A/016.FLS.595-SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE/PB), São João do Rio do Peixe, PB no dia quatorze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (14/02/1987), residente e domiciliado Rua Gustavo Otero, 
número 84, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Alcenor Pereira da Silva e de Geralda Braz Torres da Silva. 
FRANCISCA VERÓNICA MIRELLE TORRES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba (CN:LV.A/004.
FLS.257V-SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB), São João do Rio do Peixe, PB no dia 
cinco de março de mil novecentos e oitenta e nove (05/03/1989), residente e domiciliada 
Rua Gustavo Otero, número 84, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Adoniran da Costa e de Dalva 
Ní Torres da Costa. 

GEVERSON BATISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Parnamirim, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 31,FLS.229-PARNAMIRIM/PE), Parnamirim, 
PE no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (01/01/1998), residente 
e domiciliado Avenida do Contorno, número 354, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gildemar Batista de Souza e de Maria Veneranda de Souza. DANIELA 
MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Camacan, Estado da Bahia (CN:LV A-87,FLS.51V-CAMACAN/BA), Camacan, BA no 
dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito (05/05/1998), residente e domiciliada 
Rua São Pedro, número 35-B, Recanto Verde Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Rondinei Moreira de Souza e de Cristiane Cardeal de Souza. 

ALAN DA SILVA RAMIRES, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-227,FLS.143 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e noventa e quatro (26/07/1994), residente e domiciliado 
Rua Ribeira do Pombal, número 51, bloco 05, apartamento 42, Vila Silvia, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Gerson Ramires e de Valdenice Francisco da Silva. TAYENE 
NARRIHÁ PEREIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-249,FLS.40V-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (15/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Antonio Gandini, número 559, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anderson Roberto Gonçalves e de Katia Pereira. 

STEVE WANDERSON CORREIA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/095.FLS.032V-ITAQUERA/SP), 
Guarulhos, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (15/01/1987), 
residente e domiciliado Rua Goiatá, número 475, casa A, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Correia de Araujo. RAQUEL SILVA DO 
AMARAL, estado civil solteira, profi ssão micropigmentadora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/131.FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e noventa (04/09/1990), residente e domiciliada Rua Goiatá, número 475, 
casa A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivair Jorge do 
Amaral e de Silvana Maria Silva. 

ROBSON FERREIRA DE JESUS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-202,FLS.17 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), 
residente e domiciliado Rua São José do Peixe, número 196, casa 01, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeildo de Jesus Ramos e de Aderita Cardoso Ferreira. 
MICHELLE RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão técnica de farmácia, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-45,FLS.81-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/01/1985), 
residente e domiciliada Rua Januário Garcia Leal, número 13-A, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos Cardoso e de Maria Aparecida Rodri-
gues Cardoso. 

ALLAN CLEMENTINO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.290V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente e 
domiciliado Rua Mário de Salles Oliveira Malta, número 28, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Moacir Andrade Rodrigues e de Tereza de Lourdes Santuchi 
Clementino. PATRICIA ARRUDA FREIRES, estado civil solteira, profi ssão secretaria, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/278.FLS.012-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa 
(15/09/1990), residente e domiciliada Viela Anisio de Abrel, Travessa da Rua Luís Delpi, 
número 14, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robinson Marcos Moreira 
Freires e de Roseli Urbanski Arruda. 

ELISVALDO DOS ANJOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Beberibe, Estado do Ceará (CN:LV-A-02,FLS.42 PITOMBEIRAS-CASCAVEL/CE), 
Beberibe, CE no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (06/01/1977), 
residente e domiciliado Rua Trevo de Santa Maria, número 505, casa 01, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalto Rodrigues da Silva e de Maria Lucia 
dos Anjos Silva. VANESSA RODRIGUES DE BONFIM, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de loja, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 63,fl s.299V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(26/10/1982), residente e domiciliada Rua Trevo de Santa Maria, número 505, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leodir Aparecido de Bonfi m e de 
Roselene Rodrigues dos Santos de Bonfi m. 

RAFAEL DA SILVA REINO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.220 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/09/1986), residente e domiciliado Rua 
Iborepi, número 442, casa 01, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Emilio 
Garcia Reino e de Cleusa da Silva Reino. BRUNA MORAES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/121.FLS.053 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa (25/01/1990), residente 
e domiciliada Travessa Fox Trot, número 110, Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Roberval Ulisses da Silva e de Lucidelma Maria de Moraes da Silva. 

GUILHERME GIATTI NOLASCO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-45,FLS.224V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (12/10/1988), residente e 
domiciliado Rua Camomila Romana, número 378, casa 03, Parque Savoy City, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Gerson Valeriano Nolasco e de Maria Teresa Giatti Nolasco. JOYCE 
ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-472,FLS.97-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e sete (23/10/1997), 
residente e domiciliada Rua Paina, número 45, bloco 02, apartamento 13-B, Colonia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio dos Santos e de Matilde de Araujo dos Santos. 

MATEUS BOGGI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-136,FLS.288V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(19/06/1996), residente e domiciliado Rua Barbara Jurana, número 267, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcio Pereira da Silva e 
de Renata Tereza Boggi de Oliveira da Silva. THAÍS PEREIRA BISPO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de cobrança, nascida em Olindina, Estado da 
Bahia (CN:LV-A 46,FLS.242V-OLINDINA/BA), Olindina, BA no dia doze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e oito (12/01/1998), residente e domiciliada Rua Harry Dannemberg, 
número 1236, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidinei 
Bispo dos Santos e de Iracelma Pereira dos Santos. 

HUDSON BRAZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de processos logísticos, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-316,FLS.20-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e dois 
(20/03/1992), residente e domiciliado Rua Paina, número 45, bloco 03, apartamento 11 B, 
Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Borges Silva e de Valdice Santos 
Braz. TATIANE NERI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 356,FLS.183V-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (15/01/1995), residente e domiciliada Rua Carapebus, número 283, casa 02, Vila 
Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Neri dos Santos e de Arlete 
Soares Neri dos Santos. 

LEANDRO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão técnico de informática, 
nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia cinco de setembro de 
mil novecentos e oitenta e três (05/09/1983), residente e domiciliado Rua Gastão da 
Cunha, número 30, apartamento 31, Vila Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Ronaldo Antonio de Oliveira e de Véra Lucia de Oliveira. CAMILA ALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/038.FLS.055 VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (27/09/1982), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 
número 61, apartamento 122, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Romão da Silva e de Inês Aparecida Alves da Silva. 

MANOEL NICOLAU FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão educador, nascido em Icó, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/454.FLS.167-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Icó, SP no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e noventa e um (23/01/1991), residente e domiciliado Travessa 
Pantanal do Mato Grosso, Viela Cuiabá, número 35, Jardim das Camélias, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de João Felix da Silva e de Rita Nicolau da Silva. KAUANE SOUSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Icó, estado do Ceará (CN:LV.A/047.
FLS.179 ICÓ/CE), Icó, CE no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e seis (13/05/1996), 
residente e domiciliada Rua Piava, número 18, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marciano José da Silva e de Maria de Lourdes de Sousa Silva. 

BRUNO LIBERATO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão controle operacional, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/066.FLS.137-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e três (07/07/1993), residente 
e domiciliado Rua Porto Xavier, número 189, bloco 01, apartamento 14, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz de Freitas e de Liliane Torres Liberato 
de Freitas. NELI ADRIANA ARAUJO TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/120.FLS.156V-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e dois (04/04/1982), residente e domiciliada Rua Vinte, número 54, Jardim 
Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Genebaldo Borges Teixeira e de 
Geraldina Pereira de Araujo Teixeira. 

CLAUDIO STASINSKY, estado civil solteiro, profi ssão ator, nascido em Buenos Aires 
- Argentina, Argentina no dia dezessete de junho de mil novecentos e cinquenta e oito 
(17/06/1958), residente e domiciliado Rua Guarujá do Sul, número 104, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicolás Stasinsky e de Almira Rozic. IVANETE 
APARECIDA PEDRO, estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(10/11/1956), residente e domiciliada Rua Guarujá do Sul, número 104, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pedro e de Orzeli Sabino Pedro. 

JOÃO CARLOS MARCONDES SALLES, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos 
e oitenta e um (20/08/1981), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, número 332, 
casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angela Cristina Marcon-
des Salles. TATIANA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/075.FLS.104-MAUÁ/SP), Mauá, SP 
no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (19/10/1987), residente 
e domiciliada Rua Adolfo Appia, número 332, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Carneiro da Silva e de Ivone Marinho da Silva. 

EMERSON ROBERTO POMILHO, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de segu-
rança, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil 
novecentos e setenta e quatro (23/03/1974), residente e domiciliado Rua Mário Capuano, 
número 14, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nelson Pomilho e de Benedita Josefa Pomilho. KELLY CRISTINA DE SOUSA 
VARGAS, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em Subdistrito Moóca, nesta 
Capital (CN:LV.A/027.FLS.146V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (07/06/1982), residente e domiciliada Rua Tucuxi, número 
719, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Omar Ricardo da Luz Vargas e de Rita Venancio de Sousa. 

MAIKON JOSÉ DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão corretor de imóveis, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/384.FLS.106V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e sete (27/03/1987), 
residente e domiciliado Rua Iraci Souza da Rocha, número 78, Parque Rodrigo Barreto, 
Arujá, neste Estado, Arujá, SP, fi lho de Ezio José da Cruz e de Renilza Pereira dos San-
tos. SAMYRA NAYARA RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.142V-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e um (20/10/1991), 
residente e domiciliada Rua Waldemar Mancini, número 374, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ednaldo Rodrigues da Silva e de Ester Ribeiro Rodrigues da Silva. 

ALEXANDRO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-07,FLS.141-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e setenta e oito (13/04/1978), 
residente e domiciliado Rua Cecilia Iter, número 20, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Gomes da Silva e de Maria Regina de Sousa. PATRÍCIA MAR-
QUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 195,FLS.67V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/11/1985), residente 
e domiciliada Rua Cecilia Iter, número 20, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ezequias Leoncio de Souza e de Maria Aparecida Marques. 

RICARDO WILLIAN ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 140,FLS.98-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e setenta e três (14/04/1973), residente e domiciliado 
Rua Goivinho da Praia, número 51, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Edivaldo Vieira Almeida e de Zuleide Maria Almeida. KÁTIA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-03,FLS.57-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e seis (01/03/1976), 
residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, número 51, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Araujo de Souza e de Elenice Francisca de Souza. 

MATHEUS RODRIGUES FLORENTINO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 315,FLS.157V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e oito (19/06/1998), residente e 
domiciliado Rua Rio das Contas, número 145, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Adriano Florentino da Silva e de Lidinalva Rodrigues Leal 
da Silva. ANDREZA BARROS FELICIANO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas (CN:LV-A 12,FLS.140-RAINHA 
IZABEL-BOM CONSELHO/PE), Palmeira dos Indios, AL no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (13/04/1998), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro 
Branco, número 38, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Feliciano Filho e de Ivanilda Barros da Silva. 

AILTON SANTOS DE AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Caém, Estado da Bahia, (CN:LV.A/032,FLS.250 JACOBINA/BA), Caém, BA no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e noventa e dois (27/04/1992), residente e domiciliado 
Rua das Paralas, número 215, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Rosa de Amaral e de Maria do Socorro de Jesus Santos. ROSANA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Barra do 
Rocha, Estado da Bahia, (CN:LV.A/008,FLS.251-IPIAÚ/BA), Barra do Rocha, BA no dia 
treze de junho de mil novecentos e noventa (13/06/1990), residente e domiciliada Rua 
das Paralas, número 215, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Carlos Santos e de Ivonildes Santos. 

EDSON ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Cafarnaum, Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.258V CAFARNAUM/BA), Cafarnaum, 
BA no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e oito (05/03/1988), residente e 
domiciliado Rua André Basili, número 77, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cosme Batista da Silva e de Ivaneide Araújo da Silva. MARLI MOURA 
DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão escriturária administrativo, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/058.FLS.129-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (12/11/1981), residente e domiciliada Rua André Basili, 
número 221, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens 
Pereira dos Anjos e de Marinalva Moura dos Santos dos Anjos. 

DANIEL ANTÔNIO PEDROSO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-52,FLS.250-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de abril de mil novecentos e setenta e um (29/04/1971), residente e domiciliado Rua do 
Cádmio, número 38, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pedroso 
e de Josefa Conceição de Oliveira Pedroso. SANDRA APARECIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A-24,FLS.184-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro (15/11/1964), residente 
e domiciliada Rua do Cádmio, número 38, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Francisco da Silva e de Angelina Pereira da Silva. 

CLAUDIO SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.137-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de julho de mil novecentos e noventa e um (16/07/1991), residente e domiciliado Rua 
Felix Capela, número 27, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Nunes de Sousa e de Gercina Aparecida dos 
Santos. JULIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de atendimento, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/092.
FLS.241-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (16/06/1994), residente e domiciliada Rua Felix Capela, número 27, 
apartamento 24-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Roberto Carlos de Souza e de Jandira de Oliveira. 

ABRÃO ANDRE BISPO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Miguel Paulista, SP no dia vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e oito (21/01/1968), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 
número 25, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Corsino Andre Bispo e de 
Luzia Maria Bispo. MARGARETE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
educação pleno/museologa, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/045,FLS.089-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e sessenta e nove (08/07/1969), 
residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, número 64, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Domingos de Oliveira e de Nair do Amaral Oliveira. 

MATHEUS ALVES COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A-150,FLS.09V-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e um (06/06/1991), residente e 
domiciliado Rua São Clodoaldo - Antiga Rua 10-G, número 128, Cidade Tiradentes, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Nelcy Alves Coutinho e de Maria Aparecida Santana. GI-
CHELE LUSTOSA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Distrito 
de Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A 22,FLS.133V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e três (17/11/1983), residente e 
domiciliada Rua Sabbado D’Ângelo, número 2.629, bloco B, apartamento 34, neste Distrito, 
São Paulo, fi lha de Valdeci Arraes Fernandes e de Sueli Lustosa Fernandes. 

ADILSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido em São Paulo - 
Capital, (CN:LV.A/044,FLS.128-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (08/06/1981), residente e domiciliado Rua Serra do 
Ouro Branco, número 34, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisca 
Maria da Silva. MARIA HELENA OLIVEIRA SIMINA SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Cícero Dantas, Estado da Bahia, (CN:LV.A/021,FLS.227-
CÍCERO DANTAS/BA), Cícero Dantas, BA no dia quinze de dezembro de mil novecentos 
e noventa (15/12/1990), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, número 34, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Simina Neto e de Terezinha 
Rodrigues de Oliveira Santana. 

ANTONIO MARES DE SOUSA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em En-
cruzilhada, Estado da Bahia, Encruzilhada, BA no dia doze de junho de mil novecentos e 
sessenta e sete (12/06/1967), residente e domiciliado Rua Serrana, número 746, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Acácio José de Sousa e de Santana Cesarina 
Mares. JHENIFER RAQUEL FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/163.FLS.144-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/11/1989), residente e domiciliada Rua Gorutuba, número 46, Jardim Imperador, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Fernandes Dias e de Roseli da Silva. 

LEANDRO FELIPE DUARTE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão desenhista 
projetista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV A-48,FLS.145-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e nove (03/05/1989), residente 
e domiciliado Rua Surucuás, número 321, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Miranda de Oliveira e de Cristina Duarte de Oliveira. ANA 
CAROLINA MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de comércio 
exterior, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-270,FLS.153-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e 
quatro (26/05/1994), residente e domiciliada Rua Siderúrgica, número 50, Jardim Adelaide, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Vicente Monteiro da Silva e de Ana Claudia 
Visconde Monteiro da Silva. 

JOSÉ CARLOS LEITE, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e setenta 
(13/03/1970), residente e domiciliado na Rua Paravisco, número 214-A, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Barbosa Leite e de Maria José Leite 
Barbosa. SHEILA SIMONE CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nas-
cida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e 
seis (13/05/1976), residente e domiciliada na Rua Paravisco, número 214-A, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorvano Cardoso e de Maria Eva Cardoso. 

DIEGO PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/190,FLS.076V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e um (22/04/1991), residente e 
domiciliado Rua Silvio Barbini, número 488, bloco B, apartamento 33, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Benedito de Lima e de Ana Maria da Silva Pereira de Lima. 
KAREN DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão suporte técnico, nascida em 
neste Distrito, (CN:LV.A/112,FLS.109-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (06/03/1989), residente e domiciliada Rua Professor 
Leôncio Gurgel, número 564, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José dos Santos e de Ana Baldoina da Silva Santos. 

JOSIVALDO DOS SANTOS SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A 11,FLS.284V-2º DISTRITO 
DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
oito (14/02/1978), residente e domiciliado Rua Harry Dannemberg, número 1340, casa 
05, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Santiago e de Maria 
Conceição dos Santos. CLÉSIA DA SILVA FERRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A-30,FLS.556 6º DISTRITO 
DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e 
quatro (16/05/1984), residente e domiciliada Rua Harry Dannemberg, número 1340, casa 
05, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Gomes Ferro e de 
Vera Lucia Ferreira da Silva. 

BRUNO ANAXIMO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.234 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (18/02/1995), residente e domiciliado 
Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, número 530, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Vieira da Silva e de Luciere de Souza Vieira da Silva. 
NATALIA SANTOS DE BASTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar e técnico de enfer-
magem, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.184-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/09/1994), residente e domiciliada Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, número 530, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clair Gonçalves de Bastos 
e de Maria Regina Silva Santos Bastos. 

JOÃO DE JESÚS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de motorista, nascido 
em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV.A-70,FLS.84 MATA DE SÃO JOÃO/BA), Itiúba, BA 
no dia seis de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (06/12/1968), residente e 
domiciliado Rua Arbela, número 694, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Domingos Pereira dos Santos e de Luiza Maria de Jesus. EVANGELINA DE 
JESUS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Monte Santo, Estado 
da Bahia (CN:LV.A-04,FLS.68V MONTE SANTO/BA), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e setenta (27/08/1970), residente e domiciliada Rua Arbela, 
número 694, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique 
Ferreira de Jesus e de Maria Senhora de Jesus. 

ELBER DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/067,FLS.029 TABOÃO DA SERRA/SP), SÃO PAULO, SP 
no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta (19/06/1980), residente e domiciliado 
Avenida Padre Gregório Mafra, número 273, bloco 01, apartamento 34, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Juarez do Nascimento e de Joana D’arc Gomes Nascimento. KELLY 
CRISTINA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
neste Distrito, (CN:LV.A/058,FLS.227 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (17/12/1981), residente e domiciliada 
Avenida Padre Gregório Mafra, número 273, bloco 01, apartamento 34, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edinho Pereira e de Maria Aparecida Pereira. 

UÂNDERSON GANÇO MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Iraquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.005-MULUNGU DO MORRO/BA), Iraquara, 
BA no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e dois (29/07/1992), residente 
e domiciliado Rua Planta da Sorte, número 46, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Celestino Miranda e de Nair Ganço de Oliveira. TAINAH 
MARQUES ALVES, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Mulungu do 
Morro, Estado da Bahia, (CN:LV.A/020,FLS.067 MULUNGU DO MORRO/BA), Mulungu 
do Morro, BA no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e quatro (02/07/1994), 
residente e domiciliada Rua Planta da Sorte, número 46, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Emécio Mendes Alves e de Dinah Marques Alves. 

JUAN SILVA BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-171,FLS.38-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro 
de mil novecentos e noventa e dois (06/11/1992), residente e domiciliado Rua Francisco 
Rodrigues Seckler, número 452, casa 16, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Raimundo Modesto Barboza e de Maria de Lourdes Bezerra da Silva Barboza. 
ANA CAROLINE MARCIANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 322,FLS.233V-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (26/08/1992), residente e domiciliada Rua Amanari, número 420, bloco 01, 
apartamento 31, Vila Santa Terezinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido 
Donizete Marciano e de Marilza Angela de Souza Marciano. 

THALES ONILIO DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A-33,FLS.77 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (15/02/1985), residente 
e domiciliado Rua José Mozart de Araujo, número 244, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Onilio da Silva e de Maria Lina de Almeida Silva. MARIANA 
PRISCILLA SANTOS APOLINARIO, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, 
nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A-84,FLS.42-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa (17/09/1990), 
residente e domiciliada na Rua Colonial das Missões, número 570, apartamento 114, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Apolinario Junior e de Claudia 
Simone dos Santos Apolinario. 

SAULO ROBERTO SCHNEIDER CLARA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/142.FLS.085V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta (25/07/1970), residente e domiciliado 
Rua Iaruçu, número 34, Cidade A.E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Clara da Silva e de Tânia Pessoa Schneider. DENISE FERREIRA LOPES, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/215.FLS.080V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/11/1986), residente e domiciliada Rua 
Iaruçu, número 34, Cidade A.E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Ferreira Lopes e de Vera Lucia de Jesus Lopes. 

FELIPE SCHNEIDER, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/164.FLS.016-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e setenta e três (01/07/1973), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, número 551, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mozart 
Pessoa Schneider e de Leocadia Gonçalves Schneider. ALESSANDRA CARDOSO DA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Foz do Iguaçu, Estado do 
Paraná (CN:LV.A/132.FLS.254-FOZ DO IGUAÇU/PR), Foz do Iguaçu, PR no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (28/10/1982), residente e domiciliada 
Rua Agrimensor Sugaya, número 551, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jorge Rodrigues da Costa e de Maria Aparecida Martins Cardoso da Costa. 

ALICHANDRE FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba (CN:LV.A/001.FLS.159-CATOLÉ DO ROCHA/
PB), Riacho dos Cavalos, PB no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (26/02/1987), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta, número 488, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Fernandes de Sousa e de 
Rita Severina de Sousa. LUMIKO NEUZA SHINZATO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Pompéia, neste Estado, Pompéia, SP no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (02/12/1955), residente e domiciliada 
Rua Serra de Santa Marta, número 488, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Koitiro Shinzato e de Luzia Shinzato. 

ARTUR RODRIGO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pesquisador, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/111.FLS.075 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (08/06/1988), residente e domiciliado Rua 
Miranorte, número 62, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Ferreira da 
Silva e de Lucia Andrade de Souza. ANA CAROLINA MARQUES RIBEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/749.FLS.045-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de 
mil novecentos e noventa e oito (18/12/1998), residente e domiciliada Rua Miranorte, 
número 62, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson José Ribeiro Filho 
e de Priscila Marques Takats Ribeiro. 

FELIPE MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-221,FLS.186 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete (06/07/1987), residente e domiciliado Rua 
Emburi, número 25, Gleba do Pessego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neusa 
da Silva Pereira. RAQUEL ZECCHI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de area, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-110,FLS.154V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/12/1988), residente e domiciliada Rua Emburi, número 16, casa 02, Gleba do 
Pessego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Aureliano dos Santos e de 
Alvelina Zecchi Fabricio.
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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:

JOHN DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de produção, 
nascido em Canhotinho, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 65,FLS.44-2º DISTRITO DE 
JARAGUÁ-MACEIÓ/AL), Canhotinho, PE no dia cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (05/02/1989), residente e domiciliado Avenida Aguiar da Beira, Rua 
01, número 90, Parque Santo Eduardo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Nelson 
Antônio de Albuquerque e de Ademilda da Conceição. ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 
181,FLS.297V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos 
e noventa e três (14/05/1993), residente e domiciliada Rua Arraial da Anta, número 618, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo Antonio de Oliveira e 
de Josefa Ferreira de Oliveira. 

LUCAS SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, ensta Capital (CN:LV A-242,FLS.56V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e três 
(28/03/1993), residente e domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, número 673, Jardim 
Cibeli, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Marcionilo Roberto da Silva e 
de Vera Lucia de Almeida Silva. ANA PAULA VALENDI RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-252,FLS.246V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (21/05/1996), residente e domiciliada Rua Tomoichi Shimizu, número 
673, Jardim Cibeli, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Valendi Ramos e de 
Sandra Rita Valendi Ramos. 

JAMES FERNANDO SILVA GOIS, estado civil solteiro, profi ssão técnico gráfi co, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 163,FLS.267V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
nove (18/02/1979), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, número 20, bloco B, 
apartamento 32, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Milson Gois e de Regina Aparecida Gois. DÉBORA GREICE DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Camaragibe, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A-100,FLS.189V 1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), 
Camaragibe, PE no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta (10/08/1980), resi-
dente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, número 20, bloco B, apartamento 32, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilo dos Santos e de 
Maria Lucia Araujo dos Santos. 

ODAIR DOS SANTOS ADORNO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia 
dez de novembro de mil novecentos e quarenta e nove (10/11/1949), residente e 
domiciliado Rua João Bastos Pereira, número 3-39, Parque Residencial Pousada 
Esperança, Bauru, neste Estado, Bauru, SP, filho de João Adorno e de Terezinha 
Santos Adorno. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
aposentada, nascida em Calumbi, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 07,FLS.141-
CALUMBI/PE), Calumbi, PE no dia três de março de mil novecentos e cinquenta e 
um (03/03/1951), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianases, número 527, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Alexandre 
da Silva e de Elisa Amelia da Silva. 

HOSANAH SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão limpador de vidros, nascido 
em Rio Real, Estado da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.050V RIO REAL/BA), Rio Real, BA no 
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (26/09/1982), residente 
e domiciliado Rua Flor do Babado, número 11, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mário José da Silva e de Maria Evangelista dos Santos. MARIA 
BETÂNIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão encarregada de limpeza, nas-
cida em Ipojuca, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-09,FLS.247-IPOJUCA/PE), Ipojuca, 
PE no dia oito de março de mil novecentos e setenta e quatro (08/03/1974), residente 
e domiciliada Rua Flor do Babado, número 11, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria José da Silva. 

CARMELO SIDNEY DOS SANTOS NECKEL, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Cascavel, Estado do Paraná (CN:LV.A/084.FLS.218-CASCAVEL/PR), Casca-
vel, PR no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e nove (15/07/1979), residente 
e domiciliado Rua Jupará, número 325, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira Neckel e de Maria dos Santos Neckel. 
ISABEL DA PENHA ZASKA, estado civil divorciada, profi ssão ofi cial administrativo, nascida 
em São Cristovão, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, São Cristovão, RJ no dia 
seis de junho de mil novecentos e sessenta e oito (06/06/1968), residente e domiciliada 
Rua Jupará, número 325, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Casimiro Zaska e de Mari Joana Zaska. 

JOSÉ DE MOURA CAVALCANTE NETO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.269V-PERDIZES/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/11/1988), 
residente e domiciliado Rua Basílio Basily, número 350, Jardim Castelo, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Joselito de Souza Cavalcante e de Monica Gomes de Melo Caval-
cante. DÉBORA DE OLIVEIRA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Cruzeiro, neste Estado (CN:LV.A/078.FLS.157-1º SUBDISTRITO DE CRUZEIRO/
SP), Cruzeiro, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e seis (20/07/1996), 
residente e domiciliada Rua André Bazin, número 57, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ezequiel de Amorim e de Maria Francisca de Oliveira Amorim. 

MARCELO NONATO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-98,FLS.45V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (11/05/1987), residente 
e domiciliado Rua França Velho, número 03-C, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Decio Nonato de Assis e de Sandra Lucia Silva de Assis. GLEICE 
GRAZIELA PIRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-113,FLS.205 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de 
mil novecentos e oitenta e nove (30/05/1989), residente e domiciliada Rua França Velho, 
número 03-C, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Henrique Pires e de Angela Cristina Cassimira. 
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

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.: FELIPE GOMES LACERDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/12/1993, profi ssão: técnico eletrotecnica, estado civil: solteiro, residente e dimicilia-
do neste distrito. fi lho de: Epifanio Alves Lacerda e de Flamildes Gomes Rodrigues. A 
pretendente.: GLAUCIA ALVES LOLIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/01/1994, 
profi ssão: assistente, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Israel Messias Lolis e de Maria Gorete Alves Lolis.

O pretendente.: MUCIO FERNANDO DE OLIVEIRA, natural de Sete Lagoas, MG, 
nasc.: 23/09/1963, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Maria de Oliveira e de Nicia de Abreu Oliveira. A preten-
dente.: ANDREA FERREIRA DE LIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/03/1975, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Amaro Lourenço de Lira e de Severina Ferreira de Lira.

O pretendente.: VICTOR SCHOENMAKER DOMINGUES, natural de Jaguariuna, SP, 
nasc.: 21/03/1990, profi ssão: agronomo, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Vainer Antonio Domingues e de Cornelia Hieronyma Maria Schoenmaker 
Domingues. A pretendente.: ANA BEATRIZ PIASSI BONIZI, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/10/1988, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, residente e dimiciliada 
neste distrito. fi lha de: José Eduardo Kirsten Bonizi e de Ana Luiza Piassi Bonizi.

O pretendente.: LOURENÇO DE SÁ SOUSA, natural de São João do Piaui, PI, nasc.: 
07/10/1966, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Patricio de Sousa e de Maria de Lourdes Sá Sousa. A pretendente.: 
ERONILDES ALVES PEREIRA GOMES, natural de Itapetinga, BA, nasc.: 26/09/1969, 
profi ssão: professora, estado civil: viúva, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Moises Pereira Nunes e de Edith Alves dos Reis Pereira.

O pretendente.: EDER WILLIAM DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/10/1982, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Francisca Rosa de Sousa. A pretendente.: SAMANTHA DE PAULA SAN-
TOS SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/05/1987, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Paulo Roberto Correia de Souza 
e de Neide Marcelino dos Santos.

O pretendente.: REGINALDO GONSALVES BATISTA DIAS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 31/08/1989, profi ssão: tapeceiro, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Ronaldo Batista Dias e de Rita de Cassia Gonsalves Santos Dias. A 
pretendente.: CAROLINA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 27/06/1988, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e di-
miciliada neste distrito. fi lha de: Vagner Luis da Silva e de Regina Oliveira dos Santos.

O pretendente.: FABIO AUGUSTO SALERNO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/04/1980, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Jair Salerno e de Eliete Macedo Salerno. A pretendente.: AMANDA MON-
TEIRO DE MEDEIROS, natural de Mogi das Cruzes, SP, nasc.: 08/02/1978, profi ssão: 
analista contábil, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes - SP. 
fi lha de: Ilmar Furtado de Medeiros e de Neila Monteiro Gaudencio de Medeiros.

O pretendente.: WILLIAM DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/08/1990, profi ssão: auxiliar de pintor, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: Jair Euclides dos Santos e de Antonia Aparecida de Oliveira. A 
pretendente.: VANESSA LUCIA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/11/1981, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distri-
to. fi lha de: Abedias Coelho da Silva e de Maria José Jacintho da Silva.

O pretendente.: RONIVON BRAGA DA SILVA, natural de Pindobaçu, BA, nasc.: 
19/01/1973, profi ssão: técnico em eletrônico, estado civil: divorciado, residente e dimi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Izaltino Francisco da Silva e de Libania Braga da Silva. A 
pretendente.: BRUNA BATISTA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/09/1989, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distri-
to. fi lha de: Francisco Jocival de Souza Alves e de Vanuza Batista de Oliveira.

O pretendente.: VALDO DE SOUZA RODRIGUES, natural de Limoeiro de Anadia, AL, 
nasc.: 22/01/1983, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Rodrigues e de Marina França de Souza Rodrigues. A pre-
tendente.: GISELE ALMEIDA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/09/1984, pro-
fi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Orlando de Lima e de Maria Aparecida Almeida da Silva Lima.

O pretendente.: ELTON DA CONCEIÇÃO MENDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/09/1983, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste distri-
to. fi lho de: Edivaldo Mendes da Silva e de Leonora Maria da Conceição Mendes. A preten-
dente.: FRANCINEIDE SOUSA COSTA, natural de Novo Oriente, CE, nasc.: 29/07/1983, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Francisco Azevedo da Costa e de Antonia Jucunde de Sousa Costa.

O pretendente.: JOSÉ AILSON FERREIRA, natural de Francisco Badaro, MG, nasc.: 
08/06/1959, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Florentino Ferreira da Silva e de Patrocina Francisco Bairão. A preten-
dente.: ELISABETHE CARVALHO NASCIMENTO, natural de Senhor do Bonfi m, BA, 
nasc.: 06/07/1965, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, residen-
te e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Pedro Alves Carvalho e de Maria Nascimento 
Carvalho.

O pretendente.: MARCOS ROBERTO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1987, profi ssão: técnico em refrigeração, estado civil: solteiro, residente e 
dimiciliado neste distrito. fi lho de: Paulo Roberto da Silva e de Eunice Silva San-
tos. A pretendente.: LANA GONÇALVES LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/12/1990, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, residente 
e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero de Souza Lima e de Tereza Lima Gon-
çalves.

O pretendente.: DENISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Conceição do Coite, 
BA, nasc.: 12/06/1985, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: Israel Anunciação dos Santos e de Deralda de Oliveira Santos. A 
pretendente.: MARIA RAQUEL DE JESUS SILVA, natural de São Sebastião, AL, nasc.: 
16/02/1982, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Cicero Natalicio de Jesus e de Maria Eliza da Silva Jesus.

O pretendente.: DOUGLAS PEREIRA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/07/1987, profi ssão: operador de maquinas, estado civil: solteiro, residente e dimici-
liado neste distrito. fi lho de: Paulo Jonas de Lima e de Marilene Bezerra da Silva. A pre-
tendente.: MARIA APARECIDA DAMIÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/01/1987, 
profi ssão: auxiliar de rh, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha 
de: Maria das Graças Damião.

O pretendente.: JOSÉ LUIZ ARRUDA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/03/1985, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Leal de Lima e de Maria de Fatima Arruda de Lima. A preten-
dente.: CATIANA DOS SANTOS ARISTIDES, natural de Francisco Morato, SP, nasc.: 
20/05/1989, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e dimiciliada 
neste distrito. fi lha de: Paulo Pedro Aristides e de Helena Aparecida dos Santos Aristi-
des.

O pretendente.: JOÃO LUIZ CAMPOS FREDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/06/1982, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Fredo e de Orminda Ferreira Campos Fredo. A pretendente.: 
PRISCILA DE BARROS LOPES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/01/1994, profi s-
são: desempregada, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Julio Teixeira Lopes e de Lourdes José de Barros Lopes.

O pretendente.: JOÃO RICARDO SILVA MEIRELES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/09/1984, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Pereira Meireles e de Elzenita Silva Meireles. A pretendente.: 
PAMELA SILVA DE ANDRADE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1993, profi ssão: 
auxiliar de producão, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Edson Pereira de Andrade e de Marileide Silva Santos.

O pretendente.: CHIBUEZE CALLISTUS EJIAKU, natural de Enyiogugu, Nigeria, 
nasc.: 03/05/1987, profi ssão: motorista, estado civil solteiro, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: Celestine Ejiaku e de Better Ejiaku. A pretendente.: NATHA-
LIA PAMPONET DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/06/1997, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Daiane Pamponet da Silva.

O pretendente.: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Lutecia, SP, nasc.: 
07/06/1953, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Joaquim Pereira dos Santos e de Ester Izidoro de Lima. A pretendente.: 
CRISTIANE FERREIRA RUIVO, natural de Paço do Lumiar, MA, nasc.: 23/12/1972, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: viúva, residente e dimiciliada neste distrito. 
fi lha de: Marinilde Ferreira.

O pretendente.: ABDIAS FERREIRA DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/03/1969, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Euclides Guedes de Brito e de Floraci Ferreira Guedes. A pretenden-
te.: APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/05/1978, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: viúva, residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba - SP. fi lha de: Manoel Alves de Oliveira e de Maria Ivone Lopes de 
Oliveira.

O pretendente.: CARLOS JOEL MACHADO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/10/1948, 
profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste distrito. 
fi lho de: Alexandrino Marcolino Machado e de Izabel da Cunha. A pretendente.: MARIA 
DE FATIMA ZUMBA DA SILVA, natural de Buique, PE, nasc.: 06/02/1962, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha 
de: João Mendes da Silva e de Maria do Carmo Zumba da Silva.

O pretendente.: EDUARDO FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/05/1964, pro-
fi ssão: conferente, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste distrito. fi lho 
de: Odila Farias. A pretendente.: SILVANA FLAVIO MARQUES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 29/03/1968, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e 
dimiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Flavio Marques e de Aparecida Rodrigues de 
Faria Marques.

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: GENTIL ARCENIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 17 
de agosto de 1990, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, 
fi lho de Edson Gentil Arcenio da Silva e de Aparecida Trevisoli da Silva. A pretendente: 
FERNANDA PINHEIRO MAIA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
Osasco (Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 29 de novembro de 1994, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto Maia e de Maria 
Vanderlandia Pinheiro Maia. R$ 35,00

O pretendente: DANILO ALLAN DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
projetos, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 13 de maio de 1993, 
residente e domiciliado no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lho de Sonia Raimundo 
de Assis. A pretendente: JENNIFER DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente 
de loja, nascida em Santa Catarina (Registrada em Tijucas) SC, no dia 01 de novembro 
de 1996, residente e domiciliada no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lha de Sabrina 
Terezinha da Silva. R$ 35,00

O pretendente: CARLOS ROGERIO GOMES FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão gerente, nascido em São Paulo - SP, no dia 16 de outubro de 1980, residente 
e domiciliado, na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Ferreira e de 
Vandete Gomes Ferreira. A pretendente: LAÍS BRUNA CILIÃO DA CUNHA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Mariana) SP, no dia 03 de abril de 1992, residente e domiciliada na Vila Antonina, São 
Paulo - SP, fi lha de Mauricio Pinto da Cunha e de Karim Cilião da Silva Cunha. R$ 35,00

O pretendente: IVAN VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) - SP, no dia 15 de setembro de 
1986, residente e domiciliado, no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Vieira 
de Oliveira e de Diva Rodrigues de Oliveira. A pretendente: SOLANGE KATHLENN 
GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada 
em Itaquera) - SP, no dia 13 de março de 1991, residente e domiciliada no Jardim Marilia, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Onizio Guimarães e de Ana Lucia Pereira Guimarães. Obs.: 
Cópia do edital enviada a Unidade de Serviço onde reside a pretendente. R$ 35,00

O pretendente: GIOVANNI GIUSEPPE GALLO INGRAO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) - SP, no dia 05 
de junho de 1987, residente e domiciliado, na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lho de Achilli Giovanni Gallo Ingrao e de Sirlei Maria Gallo Ingrao. A pretendente: 
THATYANE ESPOSITO CUNHA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo (Registrada na Bela Vista) - SP, no dia 04 de setembro de 1986, residente e 
domiciliada no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Cunha e de 
Vanda Esposito Cunha. R$ 35,00

A pretendente.: EDIENE SOUSA DA PAIXÃO, natural de Itabuna, BA, nasc.: 06/09/1967, 
profi ssão: tatuador, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Humberto Mendes de Souza e de Maria da Paixão de Jesus. A pretendente.: GICELIA 
DOS SANTOS, natural de Japaratuba, SE, nasc.: 10/03/1965, profi ssão: auxiliar de ta-
tuador, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Gilberto dos 
Santos e de Maria do Bonfi m.

A pretendente.: VALDENICE CAVALCANTI DA ROCHA, natural de Bom Conselho, PE, 
nasc.: 05/04/1972, profi ssão: encarregada de produção, estado civil: solteira, residente 
e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero Raimundo da Rocha e de Maria Cavalcanti da 
Rocha. A pretendente.: SANDRA APARECIDA DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/12/1979, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste 
distrito. fi lha de: Miguel dos Anjos Dias e de Neuza Aparecida Dias.

O pretendente.: LUIS CARLOS REGIANI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/12/1970, 
profi ssão: técnico contabil, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste distrito. fi -
lho de: Antonio Carlos de Jesus Regiani e de Cleide de Oliveira Regiani. A pretendente.: 
VALERIA CRISTINA DA CRUZ TAVARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/12/1974, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Iva-
nildo Tavares da Rocha e de Valdete Cruz.

O pretendente.: GUILHERME AUGUSTO LIMA DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 05/03/1994, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente 
e dimiciliado neste distrito. fi lho de: Reinaldo Correia dos Santos e de Sandra Lima de 
Santana. A pretendente.: TAMMILY COUTO NOGUEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/10/1993, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e 
dimiciliada neste distrito. fi lha de: Amauri Nogueira e de Lea Couto Nogueira.

O pretendente.: ANDERSON ALEX DE SOUZA CRUZ, natural de Inhapim, MG, nasc.: 
16/07/1982, profi ssão: técnico eletronico, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: Augustinho Gomes da Cruz e de Sebastiana Catarina de Souza 
Cruz. A pretendente.: SIMONE GEORGINA FERREIRA MARCELINO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 14/05/1980, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, resi-
dente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: Edeson Marcelino e de Sonia Maria Ferreira 
Marcelino.

O pretendente.: JEFFERSON AUGUSTO FRAZÃO DA SILVA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 04/05/1979, profi ssão: tecnologo, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Augusto da Silva e de Maria Antonia Frazão da Silva. A 
pretendente.: ALESSANDRA DE SOUZA PESCUMA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
27/12/1984, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e dimiciliada 
neste distrito. fi lha de: Vladimir Pescuma e de Rosa Maria de Souza Pescuma.

O pretendente.: RAUL SILVA SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/03/1992, 
profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste distrito. fi lho de: 
Arlindo José de Souza Filho e de Maria José da Silva. A pretendente.: ANA CAROLINA 
BARBOSA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/03/1996, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: José Barbosa 
Neto e de Maria Aparecida da Silva Barbosa.

O pretendente.: REGINALDO DA CUNHA BEZERRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/10/1989, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Pedro Tributino Bezerra e de Regina Amelia da Cunha Bezerra. A pre-
tendente.: ELIENAI CRISTINA MARTINS DE GOIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/08/1989, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distri-
to. fi lha de: João de Gois e de Maria Elianice Martins Gois.

O pretendente.: ANTONIO JUNIOR GONCALVES BARRETO, natural de Juazeiro, BA, 
nasc.: 13/06/1990, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e dimicilia-
do neste distrito. fi lho de: Juvaldino Teles Barreto e de Raidalva Gonçalves Barreto. A 
pretendente.: MARILYN LOPES VERA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/06/1992, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Victor Ramon Vera Sosa e de Neves Crispino Lopes.

O pretendente.: ANDRE EVANGELISTA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/09/1969, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e dimicilia-
do neste distrito. fi lho de: Valter Evangelista da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. 
A pretendente.: LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/05/1978, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Roberto Gomes e de Neusa Antunes de Oliveira.

O pretendente.: ALEXANDRE ANDRADE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/03/1977, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e dimiciliado neste 
distrito. fi lho de: Uziel Dias Souza e de Petronila Josefa de Andrade Souza. A pretenden-
te.: CRISTIANE BERNARDO DOS SANTOS, natural de Itabuna, BA, nasc.: 22/12/1980, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distrito. fi lha de: 
Edmundo Bernardo dos Santos e de Luzinete Pereira dos Santos.

O pretendente.: WELLINGTON DE SOUZA TAROSSO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/05/1974, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e dimicilia-
do neste distrito. fi lho de: Valter Tarosso e de Francisca Rosa de Souza. A pretendente.: 
ELIZABETH NASCIMENTO BORGES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/04/1976, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e dimiciliada neste distri-
to. fi lha de: José Luiz Borges e de Maria Aparecida Barbosa Nascimento.

O pretendente: DOUGLAS LEMOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) - SP, no dia 28 de janeiro de 
1986, residente e domiciliado, no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Lemos Ribeiro 
e de Maria Alice Ribeiro. A pretendente: BARBARA FERNANDES PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) - SP, 
no dia 11 de abril de 1989, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
João Batista Pereira e de Rita de Cassia Fernandes Pereira. R$ 35,00

O pretendente: DOUGLAS MARCHEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) - SP, no dia 02 de 
janeiro de 1992, residente e domiciliado, na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcelo Binhote dos Santos e de Ana Aparecida Marchel dos Santos. A 
pretendente: GLÁUCIA SILVA GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão analista 
de qualidade, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) - SP, no dia 15 de 
dezembro de 1985, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lha de Milton Garcia Junior e de Ana Lucia Santos Silva Garcia. R$ 35,00

O pretendente: GUSTAVO FREITAS KOGACHI, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) - SP, no dia 24 de 
janeiro de 1991, residente e domiciliado, no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Edson 
Tamotsu Kogachi e de Denise Aparecida Freitas Kogachi. A pretendente: NATHÁLIA 
BORGES MONTORO, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida em 
São Paulo (Registrada na Bela Vista) - SP, no dia 04 de março junho de 1990, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Cesar Raposo Montoro 
e de Magali Varella Borges Monteiro. R$ 35,00

O pretendente: PAULO HENRIQUE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de planejamento, nascido em São Paulo (Registrado no Cambuci) - SP, no dia 29 de 
março de 1985, residente e domiciliado, no Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Ruy 
José Ferreira e de Vera Lucia Ferreira de Oliveira. A pretendente: DAYANE CAROLINE 
DE OLIVEIRA FRANCO, estado civil solteira, profi ssão agente comercial, nascida em 
São Paulo (Registrada no Tautapé) - SP, no dia 16 de novembro de 1987, residente e 
domiciliada no Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Sergio de Oliveira Franco e 
de Zailde Alves de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: LUCAS ELIAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
agente de saneamento ambiental, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) 
- SP, no dia 24 de setembro de 1987, residente e domiciliado, no Capão do Embira, 
São Paulo - SP, fi lho de José Elias dos Santos e de Maria Lucia da Silva Santos. A 
pretendente: NATHALIA ELIAS TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora 
de relocation, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) - SP, no dia 11 de outubro 
de 1988, residente e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de 
Claudinei  Alves Teixeira e de Rosiete Elias Teixeira. R$ 35,00

O pretendente: GILDASIO SOARES PEREIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Caldeirão Grande - BA, no dia 04 de setembro de 1987, residente 
e domiciliado, no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Soares Pereira 
e de Rosalí Diolinda Soares Pereira. A pretendente: JANAINA FERNANDA RUFINO, 
estado civil solteira, vendedora, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) 
- SP, no dia 01 de agosto de 1988, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando Rufi no e de Maria Joselia Rufi no.  R$ 35,00

O pretendente: ANDRE MIGUEL CHUKA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo (Registrado no 1º Subdistrito) - 
SP, no dia 31 de janeiro de 1991, residente e domiciliado, no Jardim Vila Formosa, 
São Paulo - SP, fi lho de Andre Chuka e de Ana Maria Miguel Chuka. A pretendente: 
MERILYN MAXIMO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo (Registrada no Jabaquara) - SP, no dia 27 de julho de 1995, residente 
e domiciliada no Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir dos Santos e de Noemi 
Maximo dos Santos. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL ELISEU DAMO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) - SP, no dia 29 de março de 
1990, residente e domiciliado, no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre 
Eliseu Damo e de Maria Natalina da Silva Damo. A pretendente: MICHELLE LEMES 
MEIRELLES, estado civil solteira, profi ssão supervisora tecnica, nascida em São Paulo 
(Registrada no Ibirapuera) - SP, no dia 07 de junho de 1990, residente e domiciliada no 
Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lha de Itamar Meirelles e de Cleonice de Oliveira 
Lemes. R$ 35,00

O pretendente: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA FACUNDO, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) - SP, no dia 21 de 
maio de 1993, residente e domiciliado, no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Olavo de Oliveira Facundo e de Suzana Nunes Silva Facundo. A pretendente: 
TATIANE THAIS DE OLIVEIRA GUABIRABA ESPASSA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) - SP, no dia 02 de 
abril de 1992, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lha de 
Reinaldo Espassa e de Rosane de Oliveira Guabiraba. NIHIL

O pretendente: VICENTE DE PAULO MONTAN, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Piacatuba, Município de Leopoldina - MG, no dia 02 de 
dezembro de 1950, residente e domiciliado, em Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Montan e de Maria da Conceição Pereira. A pretendente: ADRIANE DA SILVA CRUZ, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Santa Cruz do Rio Pardo - SP, no 
dia 06 de março de 1973, residente e domiciliada em Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de 
José Bernardo Cruz e de Tereza da Silva Cruz. NIHIL

O pretendente: PAULO EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão psicologo, 
nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) - SP, no dia 12 de setembro de 1985, 
residente e domiciliado, em Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Paulo da Silva e de Isabel 
de Melo da Silva. A pretendente: LUCIANA DE FREITAS FREIRE DE MELLO, estado 
civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) - 
SP, no dia 06 de novembro de 1986, residente e domiciliada em Vila Rica, São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Freire de Mello e de Antonia de Freitas de Mello. NIHIL

O pretendente: EDSON CAVALCANTI DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, no dia 08 de março de 1969, 
residente e domiciliado, no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Cavalcanti 
da Silva e de Lindinalva Jorge Cavalcanti da Silva. A pretendente: SANDRA CRISTINA 
FELIPE, estado civil divorciada, profi ssão atendente de saúde, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11 de março de 1967, residente e domiciliada no Jardim Caguassu, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Lopes Felipe e de Maria Teresa da Silva Felipe. NIHIL


