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“A coisa mais 
difícil de aprender 
na vida, é qual 
ponte precisamos 
atravessar, e qual 
devemos queimar”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +0,13% Pontos: 
58.696,69 Máxima de +0,76%: 
59.068 pontos Mínima de 
-0,37%: 58.402 pontos Volu-
me: 3,55 bilhões Variação em 
2016: 35,4% Variação no mês: 
-5,18% Dow Jones: +0,09% 
(às 18h31) Pontos: 19.952,08 
Nasdaq: +0,57% (às 18h31) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2748 Venda: R$ 3,2758 
Variação: -0,04% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2770 Venda: R$ 
3,2776 Variação: +0,23% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2470 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
estável - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,35% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.138,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: +0,45%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 119,000  
Variação: +0,42%.

Cotação: R$ 3,2750 Variação: 
-0,27% - Euro Compra: US$ 
1,0456 (às 18h31) Venda: US$ 
1,0457 Variação: +0,06% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,4220 
Venda: R$ 3,4240 Variação: 
-0,09% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3830 Venda: R$ 3,5830 
Variação: estável.

Pontos: 5.493,63 Ibovespa 
Futuro: -0,17% Pontos: 59.630 
Máxima (pontos): 60.095 Míni-
ma (pontos): 59.300. Global 40 
Cotação: 916,532 centavos de 
dólar Variação: -0,02%.

O presidente Michel 
Temer sancionou 
com 41 vetos a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2017. O governo 
argumenta que vetou al-
guns pontos por estarem em 
“contrariedade ao interesse 
público”. 

O Congresso Nacional apro-
vou a lei que autoriza o gover-
no federal a fechar o ano com 
um défi cit primário de R$ 139 
bilhões em 2017 e prevê um 
crescimento de 1,2% no PIB. 
A partir do ano que vem, o 
Orçamento terá de seguir as 
regras previstas que estabe-
lecem um teto para os gastos 
públicos baseado na infl ação 
do ano anterior. 

O texto aprovado pelo Con-
gresso estabelece que a corre-
ção deverá ser feita pelo IPCA, 

     

Temer sanciona Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
de 2017 com 41 vetos

índice ofi cial da infl ação. No en-
tanto, a Emenda Constitucional 
95, promulgada no dia 15, limita 
o crescimento do Orçamento 
para o próximo ano a 7,2% . 
Ao justiticar o veto, o governo 
argumenta que manter o texto, 
que prevê correção diferente 
da estabelecida pela emenda, 
seria inconstitucional.

Temer vetou também o tre-
cho do Artigo 18, segundo o 
qual não poderiam ser inscritas 
em restos a pagar despesas e 
vantagens concedidas admi-
nistrativamente, classifi cadas 
como despesas de exercícios 
anteriores com pessoal, no 
âmbito do Executivo. Na justifi -
cativa, o artigo, na forma como 
estava, dava entendimento 
de que “vantagens podem ser 
concedidas administrativa-
mente, aos servidores públicos, 

o que contraria a legislação 
vigente”.

Alguns repasses de recursos 
para setores da economia e 
políticas públicas – como fun-
cionamento de universidades 
federais criadas a partir de 
2016; auxílios fi nanceiros para 
fomento das exportações; alo-
cação de recursos para trans-
portes, regularização fundiária 
e educação também foram 
vetados, sob a justifi cativa de 
que esses montantes devem 
ser aplicados “em função do 
volume de recursos disponí-
veis, levando-se em conta a 
necessidade de atendimento 
de outras despesas, especial-
mente as obrigatórias”.

No setor da saúde, ressar-
cimento de despesas com o 
tratamento de fumantes de-
fi nidos por decisões judiciais 

Presidente Michel Temer, ontem (27), acompanhado do prefeito de Maceió, Rui Palmeira, e ministros, 

durante Cerimônia de Anúncio de Investimentos em Ações para Redução dos Efeitos da Seca.

foi vetado. Segundo o governo, 
esses pagamentos signifi-
cam crescimento de despesas 
“sem constante avaliação de 
sua real necessidade”, além 
de possibilitar a inversão de 
prioridades “quando órgãos 
alocam recursos vinculados 
em programações de menor 

importância”. 
Outro trecho vetado foi do 

Artigo 77, que prevê a aplica-
ção de despesas de capital por 
empresas concessionárias de 
serviços públicos para “cons-
trução, ampliação ou conclusão 
de obras em entidades com 
atuação voltada às áreas de 

saúde, educação especial e 
assistência social”. Segundo a 
justifi cativa para o veto, a me-
dida possibilitaria repasses a 
entidades privadas sem garan-
tia de que os recursos públicos 
sejam “de fato convertidos na 
prestação de serviços para o 
cidadão” (ABr).

A poucos dias do fi m de 2016, 
cresce a expectativa para o 
sorteio da Mega-Sena da Vi-
rada. Este ano, o prêmio está 
acumulado em R$ 225 milhões 
até agora e pode aumentar até 
o sorteio, que ocorre no sábado 
(31), às 21h00. 

As apostas para garantir uma 
vida milionária já fazem parte 
dos rituais de mudança de ano 
de muitos brasileiros. Na fi la 
das lotéricas, apostadores de 
diferentes perfi s preenchem 
as cartelas. Uns mais tímidos, 
outros mais confi antes, todos 
sonhando em virar o ano com 
a conta bancária recheada. 

Uma mulher que não quis 
se identifi car diz que costuma 
jogar na Mega-Sena tradicional 
e este ano resolveu tentar pela 
primeira vez a Mega da Virada. 
“Sempre coloco os mesmos 
números. Vim fazer um exame, 
vi a lotérica e me chamou a 
atenção o número da virada. 
Quem sabe dá certo”.

Apostas podem ser feitas até as 

14h00 de sábado em qualquer 

agência lotérica.

Recolhimento do 
ICMS parcelado

A FecomercioSP considera 
bem-vindo o decreto que autoriza 
a Secretaria da Fazenda a reco-
lher em duas parcelas o ICMS das 
vendas de dezembro do setor de 
varejo, com dispensa de multa e 
juros, assinado pelo governador 
Geraldo Alckmin e que será pu-
blicada na edição de hoje (28), do 
Diário Ofi cial. Os empresários do 
comércio varejista poderão pagar 
50% do imposto referentes às 
vendas de Natal até 20 de janeiro 
e a segunda cota de 50% até 20 
de fevereiro de 2017. 

Segundo o Governo do Estado 
de São Paulo, a decisão facilita 
o recolhimento do ICMS para 
os contribuintes e representa 
um reforço no fl uxo de caixa 
para os varejistas no início do 
ano, período de queda sazonal 
no movimento do setor. Para a 
assessoria econômica da Feco-
mercioSP, o parcelamento das 
vendas é uma forma de pagamen-
to indispensável como estratégia 
dos empresários, e muitas vezes 
a única forma de viabilizar a 
negociação entre consumidor e 
lojista (AI/FecomercioSP).

Brasília e São Paulo - O 
relatório produzido pela força-
tarefa coordenada por analistas 
do TSE e integrada por espe-
cialistas da Receita, Polícia 
Federal e COAF motivou as 
diligências autorizadas pelo 
ministro Herman Benjamin e 
cumpridas pela PF na manhã de 
ontem (27). O documento foi 
produzido com base nas infor-
mações obtidas com a quebra 
dos sigilos bancários das grá-
fi cas VTPB Serviços Gráfi cos 
e Mídia Exterior Ltda, Focal 
Confecção e Comunicação 
Visual Ltda, Rede Seg Gráfi ca 
Eireli e dos sócios.

A informação consta em nota 
divulgada pela assessoria de 
comunicação do TSE. As dili-
gências foram realizadas em, 
aproximadamente, 20 locais de 
três Estados (Minas, São Paulo 
e Santa Catarina). De acordo 
com a decisão do ministro, o 
trabalho da PF deveriam se 
ater às questões eleitorais. O 

Renovação do Fies 
Os estudantes que ainda não 

concluíram a renovação do contrato 
do Fies devem fi car atentos, pois o 
prazo fi nal termina nesta sexta-feira 
(30). Outro prazo que se encerra 
amanhã (29), é para que os agentes 
fi nanceiros - Banco do Brasil e Caixa 
- recebam os Documentos de Regula-
ridade de Ma trícula (DRMs) emitidos 
a partir do dia 25 de novembro e que 
estejam com o prazo de compareci-
mento ao banco expirado.

Órgãos envolvidos na ope-
ração do Réveillon de Copa-
cabana como a prefeitura, o 
Corpo de Bombeiros e a Polícia 
Civil divulgaram ontem (27) 
o planejamento para a festa, 
que deve reunir 2 milhões de 
pessoas. A expectativa é que 
haja 865 mil turistas na cidade, 
e que a economia receba uma 
injeção de US$ 690 milhões. O 
secretário de Turismo do Rio, 
Antonio Pedro Figueira de 
Melo, destacou que 2016 foi 
um ano bom para a hotelaria 
carioca já que, além dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, a 
cidade foi benefi ciada pela alta 
do dólar.

“O dólar forte ajuda o turista 
internacional a vir”, disse ele, 
que complementou: “O turista 
brasileiro acaba fi cando no Bra-
sil e vindo para a cidade do Rio 
de Janeiro”. A taxa de ocupação 
média dos hotéis na cidade é 
de 78%, número que a secre-
taria considera positivo, já que 
houve aumento na quantidade 
de quartos disponíveis. Nos 
bairros Leme e Copacabana, a 
taxa sobe para 86% (ABr).

As ruas de Copacabana serão bloqueadas para veículos

a partir das 19h00.

Trump: ONU 
virou ‘lugar 
para ‘reuniões’

Poucos dias após a aprovação 
pela ONU da histórica resolu-
ção contra os assentamentos 
de Israel na Cisjordânia, o 
presidente eleito dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
criticou a instituição, que 
classifi cou como um “clube”. 
Em seu Twitter, Trump disse 
que “as Nações Unidas têm um 
potencial grande, mas agora é 
apenas um clube para pessoas 
se reunirem, conversarem e se 
divertirem. Triste!” 

A mensagem foi publicada 
cinco dias depois da ONU 
ter aprovado a resolução que 
condena os assentamentos 
judeus na Cisjordânia e exige 
a sua suspensão imediata. Em 
um momento inédito, o país 
liderado no momento pelo 
democrata Barack Obama, foi 
o único a se abster na votação, 
quando a medida foi aprovada. 
Donald Trump já havia dito que 
“em relação à ONU, as coisas 
serão diferentes depois de 20 
de janeiro”, quando ele assu-
mirá a Presidência dos EUA 
(ANSA).
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Divulgação

Beto Barata/PR

Desde ontem (27), comer-
ciantes podem cobrar preços 
diferentes para compras feitas 
em dinheiro, cartão de débito 
ou cartão de crédito. A MP 
764, que autoriza a prática, foi 
publicada no Diário Ofi cial da 
União. Apesar de proibida pela 
regulamentação anterior, o des-
conto nos pagamentos à vista, 
em dinheiro vivo, já vinha sendo 
praticado no comércio varejis-
ta, e segundo declarações do 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, a MP  vem somente 
“regular” tal prática. 

“Fica autorizada a diferen-
ciação de preços de bens e 
serviços oferecidos ao público, 
em função do prazo ou do ins-
trumento de pagamento utili-
zado”, diz a MP. A medida as-
sinada pelo presidente Michel 
Temer também anula qualquer 
cláusula contratual que proíba 
ou restrinja a diferenciação de 
preços. A medida faz parte de 
um pacote de medidas micro-
econômicas anunciadas pelo 
governo na semana passada 
para estimular a economia, que 

Comércio pode cobrar preço diferente para quem pagar em 

cartão, dinheiro ou cheque.

Apostas na Mega da Virada 
movimentam lotéricas

de sábado em qualquer casa 
lotérica do país. A premiação 
ocorre em três faixas: para 
apostadores de seis, cinco e 
quatro números. Se ninguém 
acertar as seis dezenas, o 
prêmio é dividido com os que 
acertaram cinco números. Não 
havendo acertadores de cinco, 
o prêmio é rateado entre os que 
acertaram quatro números. 

Desde 2009, quando ocorreu 
o primeiro concurso da Mega 
Sena da Virada, 28 brasileiros 
acertaram as seis dezenas. No 
primeiro ano, o prêmio de R$ 
144,9 milhões foi dividido entre 
dois vencedores. O maior prêmio 
acumulado foi sorteado em 2014, 
quando quatro apostadores divi-
diram R$ 263, 2 milhões. O ano 
passado teve o maior número de 
vencedores na faixa principal: seis 
apostadores (três deles do Espíri-
to Santo) dividiram o valor de RS 
247 milhões. Até hoje não houve 
vencedor solitário na primeira 
faixa de premiação (ABr).

Já o funcionário público 
Francisco Brandão Lisboa 
aposta na Mega da Virada desde 
o início do concurso, em 2009. 
Persistente, só este ano já fez 
oito apostas individuais e ainda 
está participando do bolão do 
trabalho com mais 17 colegas. 

As apostas para a Mega da 
Virada podem ser feitas até 
as 14h (horário de Brasília) 

Réveillon no Rio deve reunir 
2 milhões de pessoas

Comércio pode cobrar preço diferente 
de acordo com o pagamento

da medida. 
“Existe uma coisa que se cha-

ma concorrência. Nada impede 
aumentar o preço e depois dizer 
que o desconto é promoção. No 
mercado você tem liberdade de 
preços, não vejo que isso vai 
alterar em nada”, disse Marcel 
Solimeo, diretor do Instituto de 
Economia da Associação Co-
mercial de São Paulo. “Não vai 
mudar muito em relação ao que 
é hoje, a não ser a segurança 
para quem já faz a diferencia-
ção de preços”, completou o 
economista (ABr).

passa por um período de forte 
recessão.

Algumas entidades de defesa 
do consumidor se manifesta-
ram contra a autorização. Para 
a Proteste, é “abusiva” a dife-
renciação de preços em função 
da forma de pagamento. “Ao 
aderir a um cartão de crédito 
o consumidor já paga anuida-
de, ou tem custos com outras 
tarifas e paga juros quando 
entra no rotativo. Por isso, não 
tem porque pagar mais para 
utilizá-lo”, disse a Proteste em 
nota divulgada após o anúncio 
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Relatório  motivou 
diligências contra gráfi cas

ministro Herman Benjamin 
também decretou a quebra 
do sigilo fi scal de cerca de 15 
pessoas físicas e jurídicas, cujos 
nomes não serão divulgados 
por questão de sigilo.

A nova etapa da investigação 
sobre a chapa Dilma-Temer 
mira em aspectos eleitorais. 
A força-tarefa que rastreia 
supostas fraudes e desvios de 
recursos na campanha de 2014 
da petista e do peemedebista 
queria estender a apuração 
para outros crimes, mas por 
determinação do ministro 
Herman Benjamin - correge-
dor-geral do TSE e relator da 
Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral que pede a cassação 
da chapa -, a ofensiva nas gráfi -
cas e empresas subcontratadas 
não pode ir além do aspecto 
eleitoral. A defesa de Dilma 
disse que irá se manifestar so-
mente após ter acesso à decisão 
proferida pelo ministro Herman 
Benjamin (AE).
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OPINIÃO
Gestão já não é mais 

mera questão de 
bom senso

Gosto muito de uma 

frase do fi lósofo francês 

René Descartes (1596 – 

1650): “O recurso mais 

bem distribuído no 

mundo é o bom senso: 

Todo mundo acha que já 

possui o sufi ciente”

Na época que essa frase 
foi dita, a humanidade 
iniciava a busca por 

novos conhecimentos para 
compensar a defasagem dos 
avanços sociais e intelectuais 
da idade média. Iniciava-se a 
busca por algum mecanismo, 
ou método, que permitisse de-
senvolver o conhecimento em 
várias frentes a fi m de acelerar 
a evolução da humanidade. 

O conhecimento, como 
sabemos, foi dividido em 
especialidades. Descobriu-se 
que tratar o conhecimento por 
especialidades, além de mais 
fácil, garantiria mais capaci-
dade de análise e resultados 
muito mais efetivos. 

Importantes avanços na 
engenharia, medicina e a eco-
nomia conquistados e foram 
as alavancas mestras para as 
primeiras revoluções sociais 
e industriais que o mundo 
viveu.

Curioso é saber que tudo isso 
foi gerado do senso comum. 
Por exemplo, quando imagi-
namos alguém doente, não é 
necessário nenhum método 
muito avançado para sabermos 
de que é necessário um médi-
co. Isso é senso comum. Senso 
comum é aquilo que mesmo 
sem um estudo muito apro-
fundado, nos conduz a uma 
conclusão que pode ser mais ou 
menos assertiva e por isso nos 
conduz a um resultado mais ou 
menos adequado. É o exemplo 
de que quando estamos doen-
tes: precisamos de um médico, 
mas não necessariamente qual 
médico precisamos.

Senso comum é aquele 
conhecimento caracterizado 
pela falta de método e análise e 
que nos conduz a um resultado 
menos preciso. Por exemplo: 
não é necessário um método 
preciso para se fazer arroz. Se o 
fogo fi car um pouco mais baixo 
ou alto, não tem problema. O 
arroz não precisa atender a 
uma norma internacional de 
cozimento para ser consumido. 
Na média, ele vai fi car bom. Se 
fi car ruim, fazemos de novo. 

Já no caso de alguém que 
acabou de dar entrada no 
pronto socorro de um hospital, 
com os sinais vitais instáveis, 
é fundamental ter alguém que 
conheça em profundidade 
como prosseguir com o tra-
tamento. Não dá para “fazer 
outro paciente” em caso de 
erro. É necessário, portanto 
conhecimento científico. É 
necessário método.

Agora vamos imaginar uma 
empresa que está passando por 
difi culdades fi nanceiras. Não é 
uma situação tão grave quanto 
a um paciente que está entre 
a vida e a morte, mas também 

não é uma situação igual a 
fazer arroz. Não é tão simples 
e rápido fazer outra empresa 
se a atual não der certo.É 
necessário, assim como o do 
paciente no hospital, que o 
tratamento da empresa seja 
conduzido por pessoas que te-
nham conhecimento em como 
fazer as empresas voltarem a 
serem saudáveis. 

É necessário ter conheci-
mento em um método capaz 
de melhorar a rentabilidade 
da empresa e a motivação 
dos funcionários. Em suma, 
é necessário ter profundo 
conhecimento em um método 
de gestão. Assim como se tra-
tar um paciente, para que as 
ações de melhoria da empresa 
sejam defi nidas e implantadas, 
deve-se saber identifi car qual a 
doença, quais suas caracterís-
ticas, como trata-las e também 
como evita-las. 

Por exemplo: uma “doença” 
muito comum em épocas de 
crise é a queda no faturamento 
das empresas. Antes de “medi-
car” a empresa e “sair fazendo” 
as coisas com excesso de an-
siedade, é necessário saber o 
quanto esse faturamento está 
baixo; em qual região; e com 
qual produto. A causa está 
no excesso de descontos, no 
baixo volume, ou no elevado 
custo de produção? Por quais 
motivos? As ações defi nidas 
vão causar outro dano nos 
resultados? Quanto e aonde? 
Como monitorar a evolução do 
indicador? 

Essas perguntas, mas tam-
bém e principalmente suas res-
postas, são fruto de um método 
conhecido como PDCA (Plan, 
Do, Check e Act) que signifi ca 
planejar, executar, verifi car e 
atuar. Esse método científi co 
consagrado, utilizado pelas 
maiores e melhores empresas 
do mundo, faz com que as 
ações defi nidas para retomar 
os patamares de faturamento 
sejam muito mais assertivas 
e, caso não o sejam em sua 
plenitude, seguramente fará 
os resultados melhorarem 
significativamente em uma 
velocidade muito maior caso 
as ações fossem conduzidas 
sob a luz do senso comum, 
reduzindo perda de tempo e 
retrabalho. 

Isso signifi ca que o PDCA 
também evita e reduz gastos 
desnecessários. Se o intuito 
for realmente de salvar ou 
melhorar a saúde de uma em-
presa, há que se recorrer a um 
conhecimento específi co no 
método. Realizar o diagnóstico 
e tratar a enfermidade. Não é 
demérito. 

Por mais que nosso bom 
senso nos conduza a resultados 
mais práticos e menos preci-
sos, uma empresa não pode 
ser gerida com o mesmo rigor 
no qual se faz arroz.

(*) - Mestre em estratégia de 
operações e especialista em 

empresas familiares, é diretor da 
Telos Resultados, atuando como 

consultor de empresas
em Modelos de Gestão

(luiz@telosresultados.com.br).

Luiz Muniz (*)
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O primerio-ministro japonês, 
Shinzo Abe, em visita ao Havaí 
para relembrar os 75 anos do 
ataque a Pearl Harbor, depo-
sitou uma coroa de fl ores no 
cemitério nacional de Honolulu, 
onde estão enterrados militares 
norte-americanos mortos no 
confl ito do Pacífi co e na guerra 
do Vietnã.

Acompanhado da ministra da 
Defesa do Japão, Tomomi Inada, 
e do chanceler, Fumio Kishida, 
Abe também compareceu tam-
bém ao cemitério de Makiki, 
construído para os japoneses 
imigrantes do Havaí e para os 
soldados falecidos na guerra. 
Shinzo Abe está em uma visita 

de dois dias aos Estados Unidos, 
que será concluída com uma 
cerimônia conjunta com o presi-
dente barack Obama diante dos 
destroços do navio USS Arizona, 
em uma zona bombardeada 
pelas tropas japonesas.

Os dois líderes devem refor-
çar o compromisso de evitar 
novos episódios como o de Pearl 
Harbor, que em 1941 foi alvo de 
um ataque surpresa do Japão 
e levou os EUA a entrarem na 
Segunda Guerra Mundial. A 
visita inédia de Shinzo Abe a 
Pearl Harbor ocorre sete meses 
após Obama ir a Hiroshima, ci-
dade onde os EUA jogaram uma 
bomba nuclear (ANSA).

Abe presta homenagem a soldados mortos em Pearl Harbor.

A partir do dia 2 de janeiro, 
a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) terá um novo 
visual e mais requisitos de 
segurança. Uma resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito 
deu prazo até o próximo dia 
31para que os departamentos 
nacionais de Trânsito dos es-
tados se adequem aos novos 
procedimentos. Produzida 
por empresas credenciadas, 
em modelo único, a CNH terá 
papel com marca d´água, tintas 
de variação ótica e fl uorescente 
e imagens secretas. Os itens de 
controle de segurança incluem 
ainda mais elementos em relevo 
e em microimpressão. 

O fundo do documento tam-
bém fi cará mais amarelado. A 
tarja azulada que fi ca no topo 
do documento passará a ser 
preta e trará o mapa do estado 
responsável pela emissão do 

lado direito. No lado esquerdo, 
sob o Brasão da República, 
aparecerá a imagem do mapa do 
Brasil. A nova CNH terá ainda 
duas sequências de números 
de identifi cação nacional - Re-
gistro Nacional e número do 
Espelho da CNH - e uma de 
identifi cação estadual – número 
do formulário do Renach (Re-
gistro Nacional de Condutores 
Habilitados). 

As mudanças serão válidas 
para os documentos expedi-
dos a partir de 2017. Mas os 
condutores não precisam fazer 
a troca, pois os documentos 
atuais serão reconhecidos até 
a validade ou até que o condu-
tor solicite alguma alteração 
de dados. A mudança impacta 
apenas a aparência da CNH. 
Os procedimentos para obter 
a habilitação permanecem os 
mesmos (ABr).

Na ocasião seguiu-se o que 
foi determinado pelo 
Art. 216-A do novo Có-

digo de Processo Civil (CPC), 
aprovado em 2015, que admite 
o pedido de reconhecimento 
administrativo da posse a 
partir da apresentação da ata 
notarial lavrada pelo notário da 
circunscrição em que se loca-
liza o imóvel. O ato foi lavrado 
pelo 26º Cartório de Notas da 
Capital.

O imóvel em questão, avalia-
do em quase 1 milhão de reais, 
está localizado na Zona Leste, 
no bairro da Vila Formosa. O 
casal solicitante da usucapião 
adquiriu o imóvel há mais de 
10 anos por contrato particu-
lar de cessão e transferência 
de direitos e obrigações de 
diversos cedentes, que adqui-
riram o imóvel por contrato de 
compra e venda assinado pelo 
proprietário, que por sua vez já 
é falecido. Com a anuência dos 
proprietários e toda a documen-
tação necessária apresentada a 

A usucapião notarial pode ser um grande avanço para a 

regularização da propriedade em São Paulo.

A morte do cantor britânico 
George Michael pode ter sido 
causada por uma overdose de 
heroína, de acordo com o site 
“Daily Telegraph”. A publica-
ção britânica entrevistou uma 
fonte próxima a Michael, que 
revelou que o cantor havia 
sido tratado recentemente 
em um hospital por causa da 
dependência química. “Ele 
foi levado às pressas para a 
emergência em várias ocasi-
ões”, disse.

Ainda de acordo com a fonte, 
“ele usou heroína. Acho incrí-
vel que ele tenha durado tanto 
tempo”, acrescentou a fonte. 
De acordo com o site “The 
Hollywood Reporter”, Michael 
Lippman, representante e 
amigo de longa data do artista, 
informou que Michael faleceu 
por insufi ciência cardíaca.     

George Michael faleceu 
no último domingo (25) em 
sua residência, no condado 

Cantor britânico

George Michael.

“O maior presidente 
nordestino” 

O presidente Michel Temer 
disse ontem (27) que preten-
de, ao fi nal de seu mandato, 
ser lembrado como “o maior 
presidente nordestino que 
passou pelo Brasil”, apesar de 
ter nascido no interior de São 
Paulo. A declaração foi feita 
em Maceió, durante anúncio 
de investimentos em obras de 
infraestrutura hídrica.

“Vocês já ouviram aqui um 
grande relato de tudo que o 
governo federal está fazendo no 
Nordeste. Naturalmente tudo 
isso passa pela minha mesa. 
É que eu tenho um objetivo e 
um sonho: que ao fi nal do meu 
mandato, embora sendo eu de 
São Paulo, vocês possam dizer 
‘esse foi o maior presidente 
nordestino que passou pelo 
Brasil’”, disse Temer ao anun-
ciar R$ 755 milhões em inves-
timentos para a construção de 
133 mil cisternas, microaçudes 
e programas de acesso à água 
em 15 estados do país.

A expectativa é de que mais 
de 1 milhão de pessoas em 759 
municípios sejam benefi ciadas 
com os projetos, de acordo com 
o Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Agrário. Temer disse 
que o Nordeste será benefi ciado 
também pelo dinheiro da repa-
triação de recursos mantidos no 
exterior. Segundo ele, haverá 
uma “segunda chamada” que 
ampliará os valores a serem divi-
didos com os estados (ABr).
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Foi registrado o primeiro 
imóvel com base na lei

da usucapião extrajudicial
No último dia 13, o 9º Ofi cial de Registro de Imóveis da Capital foi responsável por registrar o primeiro 
imóvel com base na lei da usucapião extrajudicial

vice-presidente do Colégio No-
tarial do Brasil (CNB/SP), Paulo 
Roberto Gaiger Ferreira.

Paulo destaca a importância 
da usucapião extrajudicial para 
os cidadãos e para o desenvol-
vimento urbanístico da cidade. 
“A usucapião notarial pode 
ser um grande avanço para a 
regularização da propriedade 
em São Paulo. Segundo dados 
do Ministério das Cidades, 80% 
das propriedades estão irre-
gulares no Brasil. Assim, este 
instrumento foi pensado para 
auxiliar a reduzir esta assom-
brosa estatística. É importante 
notar que, sem a escritura e o 
registro, a propriedade perde 
um pouco do seu valor”, pon-
derou. “As pessoas não podem 
fazer uso pleno da propriedade 
como obter empréstimos ofere-
cendo o imóvel em garantia. Há 
também a tranquilidade de ter 
a propriedade regularizada, o 
que é muitas vezes mais impor-
tante que o aspecto econômico” 
(CNB/SP).

ata notarial foi lavrada. 
“De posse dos documentos, 

agendamos uma audiência 
notarial com as partes para a 
análise documental. Se a do-
cumentação estiver em ordem, 
iniciamos a redação da ata, com 
o agendamento no local do 
imóvel, para a constatação dos 
elementos da posse, inclusive 

com a presença dos confrontan-
tes e do engenheiro (se a parte 
assim desejar). Se faltar algum 
documento, fazemos a solicita-
ção. Finalizada a constatação 
e aprovada a conformidade 
da redação, a ata é lavrada e 
assinada por aqueles que com-
pareceram ao ato”, explica o 26º 
Tabelião de Notas da Capital e 

George Michael morreu por 
overdose de heroína, diz site

Natal. Eu fui lá para acordá-
lo e ele já tinha ido embora, 
estava deitado na cama. Nós 
não sabemos o que aconteceu 
ainda. Tudo tinha sido muito 
complicado recentemente”, 
disse Fawaz, que é cabeleirei-
ro de celebridades. “George 
[Michael] estava ansioso para 
o Natal, e eu também.

Agora tudo está arruina-
do, quero que as pessoas 
recordem dele como ele era 
- ele era uma pessoa boa”, 
concluiu o parceiro do can-
tor desde 2011. Michael é 
considerado um dos astros do 
pop dos anos 1990. Entre os 
seus grandes sucessos estão 
o single “Careless Whisper”, 
que se tornou uma das mú-
sicas mais famosas de sua 
carreira. Além da parceria 
com Aretha Franklin em “I 
Knew You Were Waiting”, e o 
destaque no mundo inteiro, 
“Freedom!90” (ANSA).

de Oxfordshire, no norte da 
Inglaterra. Seu namorado, Fadi 
Fawaz, foi o responsável por 
encontrar o corpo do cantor.

Em entrevista ao jornal britâ-
nico “The Telegraph”, Fawaz fa-
lou sobre o companheiro. “Nós 
deveríamos ir para o almoço de 

Abe visita cemitério de 
soldados de Pearl Harbor

CNH ganha novo visual e 
mais itens de segurança
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É tempo de ajustar
os custos

Com o cenário 

político e econômico 

brasileiro prejudicado, 

as empresas têm se 

dedicado, desde o início 

de 2015, a reduzir os 

seus custos

Muitas têm obtido 
sucesso com as re-
duções incrementais 

– aquelas economias geradas 
no dia a dia administrativo, 
como renegociações de con-
tratos com fornecedores, por 
exemplo –, mas ainda há um 
outro tipo de economia que 
deve ser colocado em pauta 
em tempos como esse: é a 
redução de custos estrutural. 
Trata-se de um olhar mais 
profundo e estratégico da 
operação da empresa, que 
avalia desde o portfólio dos 
produtos até a sua localiza-
ção. 

Será que os produtos ofe-
recidos estão dando lucro? 
São demandados de forma 
igual pelo mercado? Será que 
a localização é a mais estra-
tégica, sob o ponto de vista 
fi nanceiro? Esses e outros 
pontos são cuidadosamente 
estudados na revisão estru-
tural da companhia. Para 
atingir resultados efetivos e 
duradouros, a recomendação 
é adotar as duas reduções de 
forma conjunta, já que uma 
modifi ca o modelo de negócio, 
enquanto que a outra é super 
necessária para o controle do 
dia a dia organizacional.

Ao adotá-las, é possível 
atingir uma redução de gastos 
de até 30% e ainda colher 
benefícios indiretos, como 
melhoria nos processos de 
gestão e uma mudança cultu-
ral na empresa, injetando nos 
funcionários o sentimento de 
dono. Esse modelo também 
permite fazer análises sobre 
os resultados que ainda estão 
por vir e não somente daque-
les que já foram alcançados, o 
que gera maior assertividade 
na estratégica.

Outro ponto importante na 
trajetória à redução de custos 
é a revisão orçamentária. Não 
apenas no início ou meio do 
ano, mas com periodicidade 
bi ou trimestral. A atual insta-
bilidade econômica exige um 
acompanhamento mais próxi-
mo do budget da companhia 
para que mudanças de rota 
possam ser feitas com agili-
dade. Desdobrar o orçamento 
do último nível gerencial 
até o centro de custos, bem 
como estabelecer premissas e 
metas claras é essencial para 
garantir transparência entre 
os colaboradores e garantia 
de que ele será cumprido. 

Nessa etapa em que o or-
çamento é disseminado para 
toda a empresa, o uso de 
ferramentas de controle é 
fundamental, pois elas con-
solidam os dados de forma 
automática e conferem pre-
cisão às informações. Além 
disso, dão visibilidade ao que 
está acontecendo por meio 
de dashboards, permitindo 
identifi car questões críticas 
ou que podem ser aprimo-
radas.

Esses modelos de gestão 
certamente trarão benefícios 
a todas as organizações, mas 
naquelas em que a cultura de 
controle de custos já estiver 
instaurada, provavelmente 
coletarão resultados maiores. 
Para elas, o desafi o estará 
em analisar frequentemente 
os dados em busca de opor-
tunidades de melhoria e, 
quanto mais assertivo for o 
planejamento e suas revisões, 
menor será o impacto frente 
às mudanças externas.

Mais do que garantir so-
lidez para ultrapassar as 
turbulências do mercado, 
essas ações irão alavancar 
ganhos de competitividade e 
adequação do orçamento de 
forma ágil às mudanças do 
mercado, garantindo, assim, 
a sustentabilidade do negócio 
a longo prazo. 

(*) - É diretor da TOTVS Consulting.

Felipe Mello (*)

A - Destaques do Ano
A Saraiva lança uma votação pra lá de especial, que irá escolher os des-
taques da literatura em 2016 em nove categorias: Melhor adaptação para 
o cinema; autor(a) de fi cção; autor(a) de não-fi cção; autor(a) revelação; 
biografi a; edição; livro de infl uenciador, livro do ano e personagem. O 
público está convidado a participar, por meio de voto, no próprio site 
da rede ou versão mobile. Além da oportunidade de apoiar os seus fa-
voritos em cada categoria, o eleitor ganha, ainda, um cupom com 10% 
de desconto ao fi nalizar a sua escolha. Os títulos vencedores receberão 
o selo “Destaque do Ano Saraiva - Escolha do público” e ganharão ainda 
exposição diferenciada no e-commerce da rede. Saiba mais em: (www.
saraiva.com.br).  

B - Fotografi a Autoral
Seis workshops com profi ssionais de diferentes especializações como 
técnica relacional (Heloisa Mello), artes plásticas e designer (Pinky 
Wainer), fi losofi a (Daniel Jablonski), psiquiatria e literatura (Victor 
Palomo), teoria da imagem e antropologia (Fabiana Bruno) e edição 
e curadoria em fotografi a (Eder Chiodetto) estão entre as principais 
novidades que o Ateliê Fotô, coordenado pelo curador Eder Chiodetto, 
lança dentro da grade de cursos dos Grupos de Estudos e Criação em 
Fotografi a, para 2017. Serão quatro grupos com encontros semanais, 
entre segunda e quinta-feira. O curso começa em 20 de fevereiro e 
segue até novembro. Mais informações em: (www.fotoeditorial.com/
cursos-atelie-foto/).

C -  Diploma Internacional 
Hoje, o certifi cado de especialização é uma exigência do mercado. Mas, 
os profi ssionais que desejam um lugar ao sol em um cenário desaquecido 
e extremamente competitivo, buscam oferecer um algo a mais, como 
um diploma internacional de especialização nos Estados Unidos, por 
exemplo. Os módulos de curta duração no exterior, com 40 horas/aula 
semanais, são uma oportunidade para aqueles que buscam qualifi car 
o currículo, sem precisar se preocupar com gastos de hospedagem 
e alimentação por muito tempo. Além de oferecerem a qualifi cação 
desejada que abre portas para uma carreira global, a participação em 
cursos o exterior contribui para tornar o currículo profi ssional mais 
atrativo para as vagas internacionais. Mais informações tel. 4583-8304 
ou (www.ibe.edu.br).

D - Feiras de Pescados
O Ministério da Agricultura abriu processo de seleção de expositores 
para as feiras Seafood Expo North America, em Boston; e Seafood Expo 
Global, em Bruxelas, nos meses de março e abril próximos. A partici-
pação nos dois principais eventos de promoção e comercialização de 
produtos da pesca e aquicultura do mundo, considerados estratégicos 
para o pescado brasileiro, é promovida pelas secretarias de Aquicultura 
e Pesca e de Relações Internacionais do Agronegócio, juntamente com o 
Ministério das Relações Exteriores. As inscrições  podem ser feitas pelos 
sites: (www.agricultura.gov.br/seafoodboston) ou (www.agricultura.gov.
br/seafoodbruxelas).

E - Aluguel de Imóveis
Lokkan é uma plataforma digital que facilita a maneira de alugar um 
imóvel. Além de uma experiência simples, fácil, prática e totalmente 
online, que vai desde a busca do imóvel, agendamento de visitas e 
assinatura dos contratos – que são digitais e evitam fi las e espera em 
cartórios –, a Lokkan também oferece o Seguro Fiança de forma gra-
tuita para o inquilino e sem custo para o proprietário, fazendo com que 
o locatário não precise de fi ador ou que pague altas taxas de garantia 
para entrar no imóvel. Ao locador, proporciona uma rápida locação do 
imóvel e a segurança do recebimento integral do aluguel e encargos, 
como condomínio e IPTU, todos os meses. Tudo com tranquilidade 
graças à parceria com a Porto Seguro Aluguel. Outras informações em: 
(www.lokkan.com).

F - Gestão de Sucesso
A Farmarcas é uma associação criada para administrar agrupamentos 
farmacêuticos e redes associativistas, tendo como foco a capacitação 
dos empresários e a excelência na gestão das lojas. Após ter atingido, 
em julho, a marca de 500 farmácias em todo o Brasil, a administradora 
já projeta um crescimento maior, objetivando chegar a 1.000 farmácias 
até meados de 2018, consolidando-se como um modelo de gestão de 
sucesso. O início da operação se deu em 2012 com o lançamento da 
rede Ultra Popular, desde então, vem mostrando um crescimento cons-
tante, com a inclusão de novas drogarias e também devido à expansão 
dos negócios dos seus atuais associados. A grande busca se deve aos 
diferenciais de mercado oferecidos pela empresa. Confi rme em: (www.
farmarcas.com.br).

G - Futebol Júnior
Combater a exclusão social através de ações de conscientização e projetos 
que reforçam a importância da diversidade cultural, criando oportunidades 
de desenvolvimento, faz parte da missão global do Grupo Sodexo. É com 
este objetivo que a Sodexo Benefícios e Incentivos anuncia a parceria com a 
Fundação Viva Rio, por meio do patrocínio do time Pérolas Negras na Copa 
São Paulo de Futebol Junior 2017. A iniciativa vai ao encontro da proposta 
inclusiva que incentiva o debate sobre Cultura e Origens, um dos cinco 
pilares de diversidade da companhia, e apoia a pluralidade étnica/racial, 
cultural, religiosa e de modelos de pensamento. Os outros quatro pilares 
de diversidade e inclusão da empresa são: orientação sexual, pessoas com 
defi ciência, gêneros e gerações (www.sodexobenefi cios.com.br).

H - Férias com Aventura 
Shopping SP Market oferece dois circuitos de arvorismo, repletos de adrena-
lina e diversão, com graus de difi culdade diferenciados. Os percursos estão 
divididos entre o Infantil e o Aventura. O circuito infantil é voltado para 
crianças de 3 a 7 anos, com altura de 80 cm a 1,20 m. O trajeto, que fi ca a 2 
metros do chão, faz duas voltas, passando por quatro pontes e duas torres. 
Já o circuito Aventura, que pode ser feito por crianças acima de 1,20 m e até 
adultos, oferece 6 pontes para travessia, a 4 metros do chão, que instigam 
os instintos desbravadores dos participantes. Os circuitos oferecem toda a 
segurança e contam com cabos de aço e redes de corda em sua estrutura. 
Mais informações no site: (www.shoppingspmarket.com.br).

I - Incremento à Exportação
Pioneira no segmento de sucos prontos sem aditivos químicos, a Tropical 
Alimentos, empresa do grupo Pif Paf, está intensifi cando o processo de 
internacionalização da marca Tial, com ações comerciais nos Estados 
Unidos, Portugal, Japão e Irã, dentre outros. A expectativa é terminar 
este ano com um incremento de 40% no volume exportado em relação 
a 2015, além de perspectivas ainda melhores para 2017. A principal 
novidade é a chegada da linha de bebidas e néctares da companhia ao 
mercado português. Outro mercado importante para o crescimento das 
exportações será o Irã. Para isso, adequou sua linha de produção, a fi m de 
atender às exigências do consumidor muçulmano e obter a certifi cação 
‘Halal’. Outras informações veja em: (www.pifpaf.com.br). 

J - Desenho dá Viagem ao Japão
As férias escolares podem fi car ainda mais divertidas neste verão. O concurso 
cultural ‘Carro dos Sonhos Toyota’ fi cará com as inscrições abertas até 31 
de janeiro e, além de concorrer a vários prêmios como notebooks, tablets, 
iPhones e GoPros, os vencedores brasileiros podem ir para o Japão. O con-
curso irá premiar vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro 
a sete anos, de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos. O concurso é promovido há 
12 anos pela Toyota Motor Corporation e há cinco no Brasil. O tema é um 
carro do futuro. Mais informações e o regulamento completo do concurso 
estão disponíveis no site: (toyota.com.br/carrodossonhos).

A - Destaques do Ano
A Saraiva lança uma votação pra lá de especial, que irá escolher os des-

D - Feiras de Pescados
O Ministério da Agricultura abriu processo de seleção de expositores

Cristina Kirchner é indiciada 
por corrupção

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner 
foi indiciada por associação ilícita e administração 
fraudulenta agravada por ter favorecido a empresa 
do construtor Lázaro Báez, em licitações públicas 
durante sua administração. O juiz ainda ordenou um 

embargo de 10 milhões de pesos. 
Além da ex-mandatária, segundo o juiz Julian Ercolini, 

terão que responder o processo judicial o próprio Báez, 
dono da Austral Construcciones, o ex-ministro de Pla-
nejamento Julio De Vido e o ex-secretário de Trabalhos 
Públicos, José Lopez. Este último fi cou famoso mundial-
mente por ter sido preso, no último mês de junho, ao 
tentar esconder US$ 8 milhões em um convento.

Kirchner sempre negou as acusações, que apontam 
para o pagamento de propina através de aluguel de 
quartos de seus hotéis que não estavam sendo utilizados. 
“Alguém pensar que, em um plano de obras públicas 
milionário, se faz uma manobra de corrupção com um, 
dois ou três imóveis, que têm cifras absolutamente irrisó-
rias, por favor... isso seria um caso único de corrupção”, 
ironizou em entrevista em julho deste ano (ANSA).

O Índice de Confi ança dos 
Serviços (ICS) fechou o ano 
com a terceira queda conse-
cutiva, ao recuar 1,8 ponto 
em dezembro em compara-
ção com o mês anterior. Em 
novembro, a queda foi de 
1,4 ponto. Desde setembro 
deste ano, as perdas foram 
de 4,9 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (27), pelo 
Ibre/FGV e apontam que o 
indicador fechou dezembro 
em 75,7 pontos, o menor nível 
desde junho passado.

Segundo o economista da 
FGV, Silvio Sales, o índice se-
gue em tendência de queda e o 
fraco desempenho deve pros-
seguir no início do próximo 
ano. “As empresas do setor de 
serviços seguem no movimen-
to de revisão, para baixo, das 
expectativas sobre a evolução 
dos negócios no curto prazo”, 
disse. A Sondagem do Setor 
de Serviços levanta de forma 
sistemática informações sobre 
este segmento, que responde 
por mais de 60% do PIB. 

Os dados divulgados pela 
FGV indicam que, das 13 ati-
vidades pesquisadas no setor 

O setor de serviços indica pessimismo no setor de negócios no 

último trimestre.

Repasse de 
ICMS reforça 
caixa das 
cidades 
paulistas

O governo do Estado de São 
Paulo depositou ontem (27) R$ 
851,45 milhões em repasses de 
ICMS para os 645 municípios 
paulistas. O depósito feito pela 
Secretaria da Fazenda é refe-
rente ao montante arrecadado 
no período de 19 a 23 de de-
zembro. Os valores correspon-
dem a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distribuídos 
às administrações municipais 
com base na aplicação do Índice 
de Participação dos Municípios 
defi nido para cada cidade.

Os municípios paulistas já 
haviam recebido R$ 1,43 bilhão 
em três repasses anteriores, 
efetuados em 6/12, 13/12 e 
20/12, referentes à arrecadação 
dos períodos de 28/11 a 2/12, 
5/12 a 9/12 e 12 a 16/12, respec-
tivamente. Com os depósitos 
efetuados nesta terça-feira, o 
valor acumulado distribuído 
às prefeituras se eleva para R$ 
2,28 bilhões em dezembro. 

Os depósitos semanais são 
realizados por meio da Se-
cretaria da Fazenda sempre 
até o segundo dia útil de cada 
semana. De janeiro a novembro 
de 2016 foram transferidos R$ 
22,15 bilhões em repasses de 
ICMS para os caixas dos municí-
pios paulistas. As consultas dos 
valores podem ser feitas no site 
da Secretaria (www.fazenda.
sp.gov.br), no link Municípios e 
Parcerias > Repasse de Tributos 
(sp.gov.br).

Os recursos antecipados 
se referem ao exercício 
de 2016 e totalizam R$ 

1,25 bilhão. O crédito estará 
disponível nas contas locais até 
amanhã (29). Para 2017, o valor 
a ser repassado para os estados 
e municípios será de R$ 1,29 
bilhão, dividido em parcelas 
mensais a serem depositadas 
até o último dia de cada mês. 
O governo alterou também o 
valor mínimo pago anualmente 
por aluno, que passará de R$ 
2.739,77 para R$ 2.875,03 a 
partir do ano que vem.

As medidas foram anunciadas 
ontem (27) pelo ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
e estão publicadas no Diário 
Ofi cial da União. Segundo ele, 
o repasse dos recursos do ano 
vigente era feito regularmente, 
de forma acumulada, até o mês 

Ministro da Educação, Mendonça Filho.
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União adianta complemento salarial dos 
professores para estados e municípios

O governo federal vai antecipar o repasse da complementação do Fundeb para os nove estados e para 
os municípios que recebem ajuda da União para pagamento dos salários dos professores

nistro. Até quinta-feira também 
deve sair o pagamento do saldo 
restante de 2015.

As mudanças no crono-
grama de pagamento da 
complementação do piso dos 
professores foram motivadas, 
segundo o MEC, pela neces-
sidade de reordenamento do 
fl uxo da despesa orçamentária 
do Fundeb e para dar fôlego 
aos estados e municípios que 
não tem renda sufi ciente para 
pagar o piso nacional do magis-
tério. “Com o repasse progra-
mado e organizado dentro do 
exercício fi nanceiro, a gente 
vai facilitar a vida dos estados 
e municípios que dependem 
dos recursos e fazer cumprir 
a lei que defi ne o piso míni-
mo para professores de todo 
o país”, explicou Mendonça 
Filho (ABr).

de abril do ano subsequente. 
“Pela primeira vez, desde 2011, 
estamos quitando dentro do 
exercício o total do compromis-

so do Fundeb para complemen-
tação do salário dos professores 
nos estados que recebem esta 
complementaçãol”, disse o mi-

Índice de Confi ança de Serviços 
tem terceira queda consecutiva

de serviços, nove apresentaram 
queda da confi ança em dezem-
bro. O Índice de Situação Atual 
(ISA-S) caiu 0,7 ponto, recuan-
do para 70,2 pontos, enquanto 
o Índice de Expectativas (IE-S) 
recuou 2,9 pontos, para 81,6 
pontos. A maior contribuição 
para a variação do Índice da 
Situação Atual veio novamente 
da percepção da Situação Atual 
dos Negócios, que caiu 1,3 pon-
to, para 69,7 pontos. 

O destaque negativo foi o de 
Tendência dos Negócios para 

os seis meses seguintes, que 
recuou 3,8 pontos, para 83,1 
pontos. A queda de confi ança 
no quarto trimestre interrom-
pe o crescimento constante 
registrado no ICS no segundo 
e no terceiro trimestres. O 
estudo destaca, ainda, que 
ao longo do ano, as avaliações 
das empresas sobre a situação 
corrente permaneceram em 
patamares muito baixos, em-
basadas em uma percepção 
mais realista sobre a evolução 
dos negócios (ABr). 
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Com os juros abusivos, o 

meio circulante encolhe 

e tudo se deprime

Com o aumento da dívida 
e dos juros, o efeito está 
sendo o empobrecimen-

to geral, pois grande parte das 
aplicações baseadas na taxa 
Selic vem de fora, e para fora 
vai o rendimento, muitas vezes 
engordado com a diferença 
cambial entre a entrada e a 
saída com dólar mais barato. 
Estamos na ressaca da gas-
tança sem metas adequadas 
para a sustentabilidade, fora os 
desvios e superfaturamentos. 

Mas, se de um lado há a pre-
carização e cortes nos salários 
congelados, por outro, os pre-
ços vão subindo, o que reduz 
o consumo ainda mais. São os 
enigmas do dinheiro que deve-
ria estar circulando com juros 
compatíveis. A unilateralidade 
do foco no aspecto fi nanceiro 
está retirando a vitalidade da 
economia.

Temos problemas graves: 
descontrole nos gastos, des-
vios, contas externas sem pla-
nejamento e défi cits cobertos 
com aumento das dívidas. Com 
os juros abusivos, o meio circu-
lante encolhe e tudo se depri-
me a começar pelos empregos 
numa economia globalizada 
onde sobra capacidade ociosa. 
Se o governo injetar dinheiro 
no sistema, onde irá parar com 
a forte atração da Selic? 

O economista Bresser Pe-
reira ressaltou a ferida que 
fragilizou a economia interna: o 
descontrole da conta corrente 
do país e dos défi cits externos, 
pois não basta uma lei de res-
ponsabilidade fi scal; é preciso 
respeitá-la e também manter 
a correspondente responsabi-
lidade do equilíbrio das contas 
externas. Com pequenas va-
riações, a economia tem sido 
movida com foco direcionado 
para o acúmulo de riqueza 
que se benefi cia quando há 
vínculos com a autoridade, 
estabelecendo relações entre 
o dinheiro e o poder. Algum 
dia isso se tornará insusten-
tável, pois o desequilíbrio do 
sistema vai aumentado com 
as vantagens pessoais e de 
grupos, enquanto tudo o mais 
fi ca descuidado.

A China especializou-se na 
produção de tudo com ganhos 
de escala. Agora está tendo iní-
cio uma onda de choques que 
poderão gerar alguma forma 
de remanejamento. O mundo 
estaria melhor se os países ti-
vessem visado o aprimoramen-

to da produção para atender 
primeiro ao mercado interno e 
gerar empregos, renda, receita 
tributária, exportando os ex-
cedentes. Mas prevaleceu um 
novo mercantilismo que visa o 
acúmulo de dólares.

É muito provável que a 
primazia nas fi nanças tenha 
gestado esta economia de 
mercado mesclada com o ca-
pitalismo de estado, aliando 
o livre comércio ao câmbio 
manipulado e mão de obra 
barata, alterando a estrutura 
econômica e as linhas do poder. 
Há um aparato fortalecendo o 
poder econômico-fi nanceiro, 
mas ao mesmo tempo, a hu-
manidade vai se robotizando 
e perdendo essência.

No Brasil, a classe empresa-
rial está fragilizada, há tempos 
não surge uma geração de esta-
distas sérios, capaz de planejar 
um futuro melhor. Com isso, 
não se fortalece o preparo da 
população. São fatores que 
ameaçam o futuro, inviabili-
zando o país. Prefeituras, esta-
dos, empresas estatais e União, 
fazem gastos sem atentar para 
as consequências. 

Agora a ilusão acabou; não há 
dinamismo e os empregos es-
tão indo embora, o despreparo 
da população é grande, e a clas-
se política só tem olhos para se 
perpetuar no poder. Estamos 
enfrentando a congestão de 
tudo e, ao lado dela, o apagão 
espiritual e mental, a falta de 
bom senso e iniciativa. Educar 
para o século 21 exige foco na 
melhora da qualidade humana. 
Temos de fugir da crescente 
robotização paralisante que 
sufoca as individualidades e 
contribui para formar uma 
geração apática e sem a im-
prescindível força de vontade 
voltada para o benefi ciamento 
geral das condições de vida. 

O grande desafi o do mundo 
atual está no desequilíbrio 
geral no relacionamento entre 
os povos e nações; entre a hu-
manidade e o meio ambiente; 
entre o lazer e o aprendizado 
para a vida. Urge incentivar 
a formação de uma geração 
forte. 

Sem dúvida, os grandes 
desafi os do século são a edu-
cação e o restabelecimento do 
equilíbrio.

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

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

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

O Homem Sábio e os Jovens e A 
trajetória do ser humano na Terra – 

em busca da verdade e da felicidade 
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Dívidas nas fi nanças 
e na educação

Gráfi cas 
contratadas 
pela chapa 

Dilma-
Temer são 
alvo da PF
A pedido do TSE, a 

Polícia Federal cumpriu 
ontem (27) mandados 
de busca e apreensão em 
cerca de 20 endereços 
localizados nos estados 
de São Paulo, Minas Ge-
rais e Santa Catarina. 
A operação investiga as 
empresas VTPB Serviços 
Gráfi cos e Mídia Exterior 
Ltda., Focal Confecção e 
Comunicação Visual Ltda. 
e Rede Seg Gráfi ca Eireli, 
que prestaram serviços 
para a campanha eleitoral 
da chapa da ex-presidente 
Dilma Rousseff e do presi-
dente Michel Temer.

Os mandados judiciais 
foram expedidos pelo 
ministro Herman Benja-
min, relator do processo 
no TSE, que autorizou a 
quebra de sigilo fi scal de 
pessoas jurídicas e físicas 
que “demonstraram indí-
cios de irregularidades 
nos dispêndios eleitorais”. 
A Polícia Federal não quiz 
comentar a operação.

Em dezembro de 2014, 
as contas da campanha da 
então presidenta Dilma 
Rousseff e de seu vice, 
Michel Temer, foram apro-
vadas com ressalvas, por 
unanimidade, no TSE.

O processo, no entan-
to, foi reaberto porque 
o PSDB questionou a 
aprovação por entender 
que há irregularidades 
nas prestações de contas 
apresentadas por Dilma. 
Conforme entendimento 
atual do TSE, a presta-
ção contábil da chapa é 
julgada em conjunto. Na 
semana passada, o pre-
sidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, disse que 
o processo em que o PSDB 
pede a cassação da chapa 
Dilma-Temer poderá ser 
julgado pela Corte ainda 
no primeiro semestre de 
2017 (ABr).

Tramita no Senado projeto 
que visa incentivar a comercia-
lização da produção de polpa e 
de suco de frutas pelo setor de 
agricultura familiar, aguardan-
do relatório do senador Roberto 
Muniz (PP-BA) na Comissão de 
Agricultura. De autoria do de-
putado Alceu Moreira (PMDB-
RS), objetiva simplificar os 
canais de comercialização da 
produção de polpa e suco de 
frutas em regime familiar. 

Também permite que as ativi-
dades de inspeção e fi scalização 
da produção e do comércio de 
bebidas possam ser objeto de 
convênios, ajustes ou acordos 
celebrados entre o governo 
federal e órgãos e entidades 
dos estados e dos municípios. 
Considera-se estabelecimento 
familiar rural de produção 
de polpa e de suco de frutas 
aquele localizado em área rural 
que esteja sob a responsabi-
lidade de agricultor familiar. 
O projeto também se aplica 
às cooperativas e associações 
formadas exclusivamente por 
agricultores familiares.

O projeto determina ainda 

A produção de polpa e de suco de frutas deve ser feita com 

matéria-prima produzida no estabelecimento familiar rural.

Segundo Maia, existem 
dúvidas nas áreas téc-
nicas do governo sobre 

qual seria o melhor caminho 
para rediscutir a questão das 
contrapartidas, rejeitadas pe-
los deputados na votação do 
projeto de renegociação no 
último dia 20.

Ele lembrou que, em 97, 
quando foram feitas as primei-
ras negociações, cada estado 
assinou um contrato particular 
com o governo. “Especifi car as 
contrapartidas é transformar 
a Câmara numa grande as-
sembleia legislativa. O que há 
dúvida é se precisa de lei para 
delegar ao Ministério da Fazen-
da, ao governo, a possibilidade 
da decisão das contrapartidas 
sem nenhum embate judicial 
futuro com outros estados. 
Então, vamos construir isso 

Maia: Câmara não poderia fi xar contrapardidas. Decisão deve 

ser do Ministério da Fazenda.

A Comissão do Esporte da Câmara dos 
Deputados aprovou projeto que garante 
o livre exercício de manifestação e a 
liberdade de expressão aos torcedores 
nos locais onde são realizados os eventos 
desportivos. A proposta do deputado 
Ivan Valente (Psol-SP) acrescenta a pre-
visão na legislação. De acordo com ele, 
a medida é importante para assegurar a 
liberdade de expressão e a manifestação 
do pensamento.

O deputado relembra casos recentes 

em que torcedores foram impedidos de 
se manifestar politicamente em estádios 
como no campeonato paulista de futebol, 
quando foram impedidos de se manifestar, 
de forma pacífi ca, por meio de faixas com 
críticas a entidades de administração do 
desporto, emissoras de televisão e casos de 
corrupção na política. A Comissão aprovou 
a proposta tal como foi apresentada, por 
sugestão do relator, deputado Raimundo 
Gomes de Matos (PSDB-CE). 

“O objetivo das proibições estabeleci-

das atualmente no Estatuto do Torcedor 
não é o de tolher a expressão legítima e 
pacífi ca de torcedores, mas sim o de evitar 
ofensas, verbais ou escritas, inclusive 
de caráter racista, xenófobo e discrimi-
natório”, argumenta. Valente lembrou 
também das manifestações de caráter 
político que foram proibidas nos estádios 
durante os jogos olímpicos. O projeto foi 
foi aprovado sem alterações e aguarda 
análise na Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

O Congresso Nacional apro-
vou o bloqueio de recursos para 
nove obras federais em 2017. 
Em todas foram apontados in-
dícios de irregularidades graves 
em fi scalizações do TCU. Os 
empreendimentos são os se-
guintes: Usina Termonuclear de 
Angra 3; Hospital de Queimados 
(RJ); BR-040 (RJ); Vila Olím-
pica de Parnaíba (PI); Canal 
do Sertão (AL); esgotamento 
sanitário de Parnamirim (RN) e 
de Porto Velho (RO); corredor 
de ônibus Radial Leste (SP); e 
BRT de Palmas (TO).

As obras não poderão ser 
executadas com recursos 
do Orçamento do próximo 
ano enquanto perdurarem as 
pendências identifi cadas pelo 
tribunal. Entre os problemas 
apontados estão sobrepreço, 
superfaturamento, ausência de 
estudos de viabilidade técnica e 

econômico-fi nanceira, projetos 
defi cientes, entre outros. Pelas 
regras orçamentárias, somente 
o Congresso pode autorizar 
o desbloqueio das dotações 
previstas.

Os casos mais graves de irre-
gularidades são da implantação 
da Usina Nuclear de Angra 3 e o 
aditivo ao contrato de conces-
são da BR-040, trecho Juiz de 
Fora/Rio de Janeiro. No caso de 
Angra, o TCU encontrou pro-
blemas em contratos de obras 
civis, como superfaturamento 
(que chegou a R$ 301 milhões 
em apenas um dos contratos 
da obra) e gestão fraudulenta. 
Já em relação à BR-040, houve, 
segundo o tribunal, pagamento 
irregular à concessionária da ro-
dovia. O pagamento, que saiu do 
Orçamento federal, não estava 
previsto no edital de licitação da 
concessão (Ag.Câmara).

Um dos casos mais graves foram as irregularidades na 

implantação da Usina Nuclear de Angra 3.

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) deve incluir em 
seu relatório sobre o projeto 
que regulamenta o trabalho 
terceirizado medidas que im-
peçam os inúmeros casos de 
“calotes” aos trabalhadores. 
Essa situação se confi gura 
em atrasos no pagamento de 
salários e descumprimento 
de obrigações previdenciárias 
e trabalhistas por parte das 
empresas intermediárias em 
situação de falência.

Os dispositivos a serem 
estabelecidos no seu relatório 
devem obrigar as empresas 
e instituições contratantes a 
depositarem mensalmente em 
juízo os valores corresponden-
tes aos direitos trabalhistas 
e previdenciários de seus 
funcionários terceirizados e 
a arcarem com indenizações 
e pagamentos atrasados, nos 
casos de falência das empre-
sas intermediárias. “Isto é um 
problema grave e entendo 
que é do próprio interesse 
do poder público resolvê-lo. 
Milhares de casos de calotes 
estão lotando os tribunais. 
Até no Senado teve empresa 

Senador Paulo Paim (PT-RS).
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Maia: governo pode instituir por 
decreto contrapartidas dos estados

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse ontem (27) ao ministro interino da Fazenda, 
Eduardo Guardia, que acredita que o governo poderá instituir as contrapartidas dos governos estaduais 
ao refi nanciamento de suas dúvidas com a União por decreto

temos uma posição, a gente 
não pode impor isso a outro 
poder”, acrescentou. Como Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul estão em situa-
ção mais difícil e o Congresso 
está em recesso até fevereiro, 
não está descartada inclusive, 
segundo Maia, a hipótese de 
uma medida provisória caso 
seja necessária uma lei.

O ministro interino da Fazen-
da, Eduardo Guardia, defendeu 
as contrapartidas que haviam 
sido aprovadas pelo Senado, 
pois não adianta só alongar as 
dívidas sem resolver a questão 
estrutural; ou seja, o equilíbrio 
entre receitas e despesas nos 
estados. Ele não vê sentido em 
diferir pagamento de dívida, 
sem uma solução duradoura 
por trás deste tipo de acordo 
(Ag.Câmara). 

juntos”, afi rmou. 
Maia disse ainda entender 

que a lei que foi aprovada é 
autorizativa e que um decreto 

presidencial resolveria as con-
trapartidas. “Mas esse é um 
debate que o governo tem que 
fazer. Não dá para nós, porque 

Terceirização: relatório visa impedir 
‘calotes’ aos trabalhadores

que fechou as portas e deixou 
mais de 400 trabalhadores sem 
receber”, afi rmou.

O relatório de Paim sobre o 
projeto ainda não foi entregue 
ao Senado. Chegou a ser incluí-
do na pauta do Plenário durante 
o mês de dezembro, mas acabou 
não sendo votado. Paim escla-
rece que deverá apresentar 
um substitutivo, que rejeita o 
projeto enviado pela Câmara 
e sugere uma nova proposta, 
construída em comum acordo 
com as centrais sindicais e as 

confederações trabalhistas.
O senador admite que ele e 

a oposição enfrentarão difi cul-
dades na defesa de seu relató-
rio no retorno das atividades 
legislativas em 2017. O setor 
privado e o governo federal 
preferem a proposta como 
veio da Câmara, observou 
Paim. “Somos contra a libe-
ração da terceirização para as 
atividades-fi m das empresas. 
Entendemos que isso preca-
riza as relações de trabalho”, 
disse (Ag.Senado).

Nove obras têm os 
recursos bloqueados 
por irregularidades

Incentivo à venda de polpa de fruta 
por agricultor familiar

que a produção de polpa e 
de suco de frutas deve ser 
feita com matéria-prima pro-
duzida exclusivamente no 
estabelecimento familiar ru-
ral. A determinação também 
se aplica à padronização e ao 
envase dos produtos. Quanto 
à comercialização, estabelece 
que seja feita diretamente ao 
consumidor fi nal na sede do 
estabelecimento familiar rural, 
ou em local mantido por asso-

ciação de produtores, feiras 
livres de produtores rurais, ou 
ainda para programa ofi cial de 
aquisição de alimentos.

A proposta estabelece que o 
registro do estabelecimento e 
os requisitos de rotulagem dos 
produtos sejam simplifi cados, 
conforme norma regulamen-
tadora. Se for aprovado pela 
Comissão de Agricultura, o 
projeto ainda deverá passar 
pelo Plenário (Ag.Senado).

Manifestação do pensamento de torcidas nos estádios



Já tenho atuado há 

algum tempo no 

mercado de varejo 

farmacêutico, no 

qual obtive diversas 

experiências sobre 

quais caminhos 

realmente 

proporcionam 

melhorias nas vendas

Assim, acho importante 
apresentar alguns pon-
tos que observo como 

sendo fundamentais para esse 
ramo de atuação e que tam-
bém pode ser compartilhado 
em outras lojas de varejo. O 
primeiro ponto a ser levado 
em consideração é que, atu-
almente, os consumidores que 
vão às compras em uma farmá-
cia são muito exigentes do que 
eram tempos atrás já sabendo 
o que querem quando chegam 
ao PDV; possuindo exigências 
extrapolam a proximidade 
física e levando em conta 
pontos como atendimento de 
qualidade, preço de produtos, 
comodidades e programas de 
fi delização. 

Mais do que nunca, é pre-
ciso mostrar aos clientes que 
eles são especiais e que pos-
suem um tratamento à altura. 
Por isso, para a realização de 
bons negócios, uma farmácia 
deve se preocupar com diver-
sos aspectos que garantirão 
o retorno dos clientes. Mas 
quais são eles? A resposta 
está na pesquisa “Compor-
tamento do consumidor na 
hora de escolher farmácias”, 
realizada pelo Instituto Fe-
brafar de Pesquisa e Educa-
ção Continuada.

Os dados que foram apre-
sentados no primeiro semes-
tre de 2016 apontam os prin-
cipais critérios considerados 
na hora da escolha do local 
da compra de medicamentos, 
mostrando que 94% analisa 
preços, 84% localização, 
80% atendimento, 49% es-
tacionamento, 32% meios de 
pagamento, 21% aceitação de 
PBM (programa de desconto) 
e 11 % entrega de produto em 
casa. Assim, fi ca claro para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico que se deve 
tomar algumas medidas para 
fi delização, por isso, detalha-
mos algumas dicas sobre os 
aspectos citados:

Localização – o sucesso de 
um empreendimento prece-
de sua abertura. O recomen-
dável é que se estabeleça um 
estudo prévio que possibilite 
a obtenção de um local privi-
legiado para atuar, analisan-

do, por exemplo, números de 
pessoas que passam nas ruas, 
dentre outros detalhes. Nessa 
hora, é preciso paciência e 
planejamento, pois um ponto 
correto vai agregar muito no 
sucesso, enquanto um ponto 
errado é praticamente meio 
caminho para o fracasso.

Preços – hoje, o público 
possui muitas ferramen-
tas para realizar pesquisas, 
sendo assim, ter um preço 
competitivo é primordial. 
Torna-se necessário para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico buscar alter-
nativas para se destacar, e 
uma que se mostra de grande 
sucesso é o associativismo, 
obtendo maior força nas ne-
gociações, podendo, assim, 
repassar os descontos aos 
clientes.

Programas de fideli-

zação – nunca os famosos 
cartões de fidelidade es-
tiveram tão na moda. Os 
consumidores precisam se 
sentir especiais, se tornando 
de extrema importância que 
estabeleça algum tipo de 
clube de vantagens. Contu-
do, é imprescindível cautela 
para que esses benefícios 
ocorram de forma ordenada; 
para isso, são necessárias 
ferramentas.

Capacite seus atenden-

tes – é importante uma equi-
pe qualificada, lembrando 
que, para uma boa venda, é 
fundamental conhecer o as-
sunto com a maior profundi-
dade que puder, esclarecendo 
dúvidas que possam aparecer 
e melhorando o diálogo com 
o cliente. O atendente não 
pode ser tímido e a prática 
deve ser constante.

Busque facilidades – se 
preocupe com o acesso de 
seus clientes e com a dispo-
nibilização dos produtos em 
sua loja, fazendo com que 
estejam adequadamente vi-
síveis. Também se preocupe 
em como o cliente chegará a 
loja, buscando espaço para 
estacionamento e, caso não 
tenha, criando convênios.

Supere as expectativas 
– busque sempre inovar e se 
atualizar, a quebra positiva da 
expectativa do cliente é uma 
forma quase certeira de fazer 
com que ele volte, por isso, 
busque estar em constante 
contato com o que existe de 
mais moderno no mercado.

(*) - É diretor operacional da 
Farmarcas, administradora de oito 
redes de drogarias (Ultra Popular, 

Super Popular, Maxi Popular, 
Entrefarma, Farma100, AC Farma, 

MegaPharma e Bigfort),
com mais de 500 associados.

Seis orientações para 
fi delizar clientes

Ângelo Vieira (*)
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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.: VAGNER FREITAS DE CARVALHO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/04/1970, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Alves de Carvalho e de Maria de Freitas Carvalho. A 
pretendente.: ELAINE CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/08/1981, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Alfi m Prates De Oliveira e de Elizabete dos Santos 
Duarte.

O pretendente.: RENAN FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
17/01/1989, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Julio Cesar Rodrigues de Almeida e de Marinalva Ferreira de 
Lima Almeida. A pretendente.: EMILLY OLIVEIRA SILVA, natural de Poá, SP, nasc.: 
13/06/1991, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: José Edimilson Santos Silva e de Marineide Oliveira dos Santos 
Silva.

O pretendente.: WILLER WALAX VILELLA BARBOSA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 12/09/1991, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Walter Barbosa Santos e de Marcia Maria Vilella. A pretendente.: 
THAINA SALES SANTOS, natural de Santo André, SP, nasc.: 05/01/1996, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Rogerio 
Adailson dos Santos e de Arleide de Jesus Sales Santos.

O pretendente.: MARCIO REICHEL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/04/1978, profissão: assistente administrativo, estado civil: viúvo, residente e 
domiciliado neste distrito. filho de: Uilson Machado da Silva e de Shirley Reichel. 
A pretendente.: VANIA CAVALCANTE DA SILVA, natural de Salvador, BA, nasc.: 
13/11/1979, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Djalma Oliveira da Silva e de Dioga Cavalcante de Sou-
za.

O pretendente.: ESTEVÃO BECKER KONECSNI, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/03/1986, profissão: analista de suporte, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. filho de: Istvan Konecsni e de Marleni Maria Becker. 
A pretendente.: PATRICIA FRANCA RIBEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/06/1982, profissão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Emercio Mario Ribeiro e de Eurides Sousa Franca Ribei-
ro.

O pretendente.: MANOEL CAETANO TORRES, natural de São Caetano, PE, nasc.: 
20/05/1950, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Caetano Manoel Torres e de Iraci Ana Torres. A pretendente.: IRENE 
TEODORA DA CONCEIÇÃO, natural de espirito santo, PE, nasc.: 18/05/1961, profi s-
são: doméstica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Teodora Zeferina da Conceição.

O pretendente.: DANIEL DA SILVA SANTOS, natural de Xique Xique, BA, nasc.: 
28/02/1994, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. filho de: Domingos Martins dos Santos e de Marileide da Silva 
Santos. A pretendente.: ELISSANDRA DE SOUSA NONATO, natural de Xique 
Xique, BA, nasc.: 18/12/1996, profissão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: Eronildo Pereira Nonato e de Maria Neres de 
Sousa.

O pretendente.: JOSÉ MIGUEL PEREIRA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/09/1961, profi ssão: técnico de contabilidade, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Jurandir Gomes da Rocha e de Nezi Pereira. A pretendente.: 
CLEONICE APARECIDA MAZZETTI, natural de santo andre, SP, nasc.: 27/11/1965, 
profi ssão: bordadeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Santo André - SP. 
fi lha de: Antonio Mazzetti e de Jovita Dias.

O pretendente.: JOÃO NORIO TOKAME, natural de Santa Isabel do Ivai, PR, nasc.: 
06/03/1966, profi ssão: jardineiro III, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nobutake Tokame e de Katsuyo Tokame. A pretendente.: ELIDE SO-
ARES DE LIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/03/1970, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Elias 
Soares de Lira e de Elizabete Gonçalves de Lira.

O pretendente.: ALEXANDRE MOREIRA ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/05/1984, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Newton da Silva Araujo e de Angela Beatriz Moreira Arau-
jo. A pretendente.: FABIANA CRISTINA VALENTIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/11/1980, profi ssão: securitária, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Aparecida Donizete Valentim.

O pretendente.: MARCELO DE PAULA VAZ, natural de Suzano, SP, nasc.: 09/01/1982, 
profi ssão: supervisor operacional, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio de Paula Vaz e de Albertina da Silva Vaz. A pretendente.: IARA 
DA SILVA LOPES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/08/1981, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Lopes e de Maria 
Luiza da Silva.

O pretendente.: JEAN CARLOS PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/02/1988, 
profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Dirceu 
Pereira e de Rute Leal Pereira. A pretendente.: PALOMA INACIO VIEIRA NOGUEIRA, natu-
ral de Suzano, SP, nasc.: 02/03/1993, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Carlos Inacio Nogueira e de Neide Batista Vieira.

O pretendente.: ANTONIO DE SOUZA ALVES, natural de Macaubas, BA, nasc.: 
18/07/1962, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Francisco Alves e de Efi genia Luzia de Souza. A pretendente.: 
JAINISLEI SOUZA BORGES, natural de Goiania, GO, nasc.: 11/11/1980, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Valdivino Mauro 
Borges e de Eva Rufi na de Souza.

O pretendente.: BRUNO ALVES DOMINGOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/06/1989, profi ssão: operador de estacionamento, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Paulo Sergio Domingos e de Edna Maria Alves de 
Sousa Domingos. A pretendente.: BRUNA ARIANE ALVES MOREIRA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 29/11/1992, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcelo Moreira e de Cristiane Alves.

O pretendente.: DAVID SANTOS PASCOAL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/09/1991, profi ssão: lider de expedição, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Aroldo Pascoal da Silva e de Vania Maria Santos Pas-
coal da Silva. A pretendente.: ALINE MARIA NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/12/1993, profi ssão: técnica de laboratorio, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: José João do Nascimento e de Maria Ana da Silva 
Nascimento.

O pretendente.: THIAGO JORGE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/11/1992, 
profi ssão: operador de máquina, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Joaquim Jorge da Silva e de Rosangela Neris da Silva. A pretendente.: 
DAIELY GRASIELY ALVES BARBOSA, natural de Petrolandia, PE, nasc.: 26/01/1992, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Cicero Januario Barbosa Junior e de Maria Aparecida Alves de Lima.

O pretendente.: CLAUDINEY ALVES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
03/04/1974, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Agatão Barbosa da Silva e de Elizabeth Alves da Silva. A pretendente.: 
TALITA OLIVEIRA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1985, profi ssão: 
tecnica em enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Adelco Marques e de Marli Isabel de Oliveira Marques.

O pretendente.: DIEGO GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/09/1996, 
profi ssão: promotor de vendas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Jonas Flavio da Silva e de Rosana Gomes Pereira da Silva. A pretendente.: 
GABRIELA CRISTINE ALVES ROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/05/1996, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Geraldo Rosa e de Rita de Cassia Alves Rosa.

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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ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
Empresa nomeia em alteração contratual o administrador não sócio, 
deve ser admitido como funcionário ou pode receber via pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO
Quais os requisitos que devem ser observados no atestado médico 
para sua validação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR DA RESCISÃO A PENSÃO ALIMENTÍCIA
Funcionário que paga pensão alimentícia, quando é demitido, o 
desconto incidirá sobre a rescisão? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE APOSENTADORIA ESPECIAL
No caso de funcionário que recebe aposentadoria especial, como a 
empresa deve proceder para a continuidade do contrato? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANTO TEMPO O FUNCIONÁRIO DEVE CONTRIBUIR PARA RECUPE-
RAR A QUALIDADE DE SEGURADO PARA FINS DE AUXÍLIO DOENÇA?  

Informamos que no caso de perda da qualidade de segurado, para efeito 
de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, o segu-
rado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com 
doze contribuições mensais. Base Legal – Lei nº8.213/91, art.27, § único.

FRETE FORMARÁ BASE PARA O FUNRURAL
O frete pago sobre compra e venda de produtos agrícolas formará base 
para o recolhimento do FUNRURAL? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DA PARCELA DO SEGURO DESEMPREGO
Qual a regra para o cálculo do valor da parcela do seguro desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017

• • •

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
R

A
FI

M
A

br
an

te
s

Jo
sé

Para o futuro, o Cazaquistão busca ampliar seu poder de 
decisão no cenário mundial. Este ano, o país foi esco-
lhido como membro não permanente do Conselho de 

Segurança da ONU para o biênio 2017-2018. De acordo com 
o embaixador do Cazaquistão no Brasil, Kairat Sarzhanov, “o 
país traz estabilidade e segurança para a região da Eurásia 
e prega a cultura da paz”.

Na conferência dos 25 anos do Cazaquistão, realizada em 
novembro, o ministro de relações exteriores, Erlan Idrissov, 
afi rmou que o país é líder mundial no movimento de extinção 
das armas nucleares. “Desde a independência, em 1991, a nação 
baniu o arsenal e os testes com esse tipo de armamento”. O 
Cazaquistão tem bom relacionamento com países em confl ito. 
O vice-ministro de relações exteriores, Roman Vassilenko, 
explica que a reconstrução do Afeganistão, por exemplo, é 
uma das prioridades da política internacional cazaque. 

“Nós enviamos ajuda humanitária e oferecemos bolsas de 
estudo e programas de treinamento profi ssional. O país tam-
bém prega o fi m do terrorismo e do desarmamento”, disse. 
Apesar de não terem fronteira, ambos os países compõem a 
mesma região, a Ásia Central. O Cazaquistão também quer 
ser conhecido como o país da paz e da fraternidade entre as 
religiões. Setenta por cento dos cazaques são muçulmanos. 
O país recebe a cada três anos dirigentes das mais diversas 
crenças para o Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e 
Tradicionais,  no Palácio da Paz e da Reconciliação, na capital 
Astana.

Num dos principais pontos turísticos de Astana, a torre 
Bayterek, fi ca o símbolo do diálogo inter-religioso promovido 
no Cazaquistão: o globo terrestre assinado por representantes 
de 17 confi ssões religiosas de todo o planeta. Eles participaram 
do primeiro congresso em 2003. De acordo com os guias turís-
ticos do local, o sonho na nação cazaque é ver as assinaturas 
de todas as crenças.

Outro objetivo do país é fazer seus atletas brilharem. Al-
guns deles já começaram a se destacar nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. Cento e quatro atletas cazaques participaram dos 
jogos e conquistaram 17 medalhas. Na classifi cação geral, o 
Cazaquistão fi cou na 22ª posição, o seu melhor desempenho 
na competição. O Cazaquistão investe também em esportes 
na neve e sediará, no mês que vem, os Jogos Universitários 
de Inverno. 

O globo da torre Bayterek, no centro da capital Astana, simboliza 

o diálogo inter-religioso, que sempre foi marca do país de 

maioria muçulmana.

Cazaquistão busca relevância 
no cenário mundial

No aniversário de 25 anos de independência do Cazaquistão, a última república a deixar a União Soviética, 
o país já alcançou crescimento econômico, estabilidade política e infl uência regional na Ásia Central
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A arena Medeo, que fi ca na cidade de Almaty, é um com-
plexo com pista de patinação e montanhas para a prática 
de esqui. A arena será um dos principais palcos dos jogos e 
fi ca lotada durante todo o inverno. O servidor público Va-
leri Marchenko diz que não se cansa de ir a Medeo patinar. 
Ele adora acompanhar competições esportivas e diz que o 
Cazaquistão tem vocação para jogos. “O esporte não é só im-
portante para a saúde mas também para o desenvolvimento 
do país”, afi rma.

O responsável pelo complexo de esportes, Vladislav Se-
menov, diz que 500 mil pessoas praticaram alguma modali-
dade durante o inverno do ano passado, o que representa 
um crescimento de 78% em relação ao ano anterior. Um 
dos organizadores da competição, Syrymzhan Mustafagev, 
afi rma que os jogos vão fi car na história, com a participação 
de mais de dois mil atletas, inclusive do Brasil. “O evento 
vai tornar o país mais conhecido lá fora, abrir as portas para 
o Cazaquistão sediar disputas ainda maiores e se destacar 
pelo mundo” (ABr).

VR III Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.186.838/0001-42 - NIRE nº 3530049317-6

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 25/10/2016
Data/Hora/Local: 25/10/16, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, São
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Flavio Noschese; Secretário: Thiago Bellini
Motta Leomil. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: 1. Considerando que o capital social da Companhia
atualmente é de R$ 500,00, dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, estando já totalmente
integralizado, a atual acionista resolve aumentar o capital social para R$ 30.000.000,00, ou seja, um aumento de R$
29.999.500,00, mediante a emissão de 29.999.500 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 1,00 por ação, as quais são subscritas da seguinte forma: (i) Fnos Participações Eireli, com sede na
Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Torre I, 2º andar, conjunto 21, Cidade Jardim,São Paulo/SP, CNPJ/MF nº
24.399.267/0001-61, subscreve, neste ato, 15.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ora emitidas
ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 15.000.000,00, as quais serão integralizadas nos termos e
forma do boletim de subscrição, que faz parte integrante desta ata; e (ii) VR I Participações S.A., com sede na Rua Pais
de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 17.901.699/0001-63, subscreve, neste ato,
14.999.500 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ora emitidas ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma,
totalizando R$ 14.999.500,00, as quais serão integralizadas nos termos e forma do boletim de subscrição, que faz parte
integrante desta ata. 2. Em função do disposto acima fica alterado o Artigo 5 do atual Estatuto Social da Companhia o
qual passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5-O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 30.000.000,00,
dividido em 30.000.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Em 25/10/2016, o capital social integralizado é
de R$500,00, sendo certo que o valor de R$ 29.999.500,00 será integralizado, em moeda corrente nacional, conforme a
necessidade de caixa dos Empreendimentos, mediante chamadas de capital realizadas pela Diretoria.” Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 517.306/16-5 em 01/12/16. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Compart Sociedade de Participações e Comércio S/A
CNPJ/MF nº 08.291.169/0001-50 – NIRE 35.300.332.385

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 18 de outubro de  2016
Data, Hora e Local: 18/10/2016, 18 horas, sede social. Quorum de Instalação: Totalidade do capital social. Publicações 
Legais: a) Aviso aos Acionistas deixou de ser publicado conforme Artigo 133, § 5, Lei 6.404/76. b) Edital de Convocação 
deixou de ser publicado conforme Artigo 124, § 4, Lei 6.404/76. c) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Financeiras do exercício social findo 31/12/2015 deixaram de serem publicados, conforme artigo 294, 
inciso II, Lei 6.404/76. Referidos documentos anexados à presente ata para devido registro e arquivamento na JUCESP. 
Mesa: Dr. Pedro Abib Junior, Presidente e Dr. Paulo César Imperatriz, Secretário. Aprovações Unânimes: A) Aprovação 
integral do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, do exercício 
findo 31/12/2015, com abstenção dos legalmente impedidos, ratificando-se atos praticados pelos administradores. B) Não 
distribuir dividendos face resultado negativo do exercício em R$ 13.936,50 que permanece na conta de lucros (perdas) 
acumulados. O patrimônio líquido da sociedade em 2015 é R$ 745.671,72. C) Eleita, mandato 2016/2018, Diretoria: Diretor 
Presidente, Dr. Pedro Abib Júnior, RG nº 6.470.509 SSP/SP e CPF/MF nº 890.095.768-68. Diretor Financeiro: Dr. Paulo César 
Imperatriz, RG nº 15.151.344 SSP/SP e CPF/MF nº 135.202.528-05. D) Fixada remuneração de diretor em R$ 1.000,00 
para 2016. Encerramento: Ata lavrada, lida, aprovada e assinada no inteiro teor para registro na JUCESP e publicação na 
forma da Lei. São Paulo, 18/10/2016. (Assinatura) Mesa: Dr. Pedro Abib Júnior e Dr. Paulo César Imperatriz. Acionistas: 
Dr. Paulo Cesar Imperatriz, Dr. Luis Veras Lobo, Dr. Carlos Eduardo Lichtenberger, Dr. Ricardo Carvalhaes Machado, Dr. 
José Slikta Filho, Dr. Walter Masaru Yoshimoto, Dr. Carlos Lascala, Dr. Raimundo Rebuglio, Dr. Pedro Abib Júnior, Dr. Sérgio 
Stanicia, Dr. João Soares de Almeida e Espólio de Raphael Augusto Bellini pela inventariante. Brunnilda D Almeida Bellini. 
JUCESP – Registrado sob o nº 537.529/16-0 em 15/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Rodrimar S.A. Agente e Comissária.
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 NIRE nº 35300027558

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31/01/17, 
às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos 
exercícios encerrados em 31/12/12 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e 
fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos 
ao artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Srs. Acionistas, além de já terem sido publicados anteriormente 
os balanços e as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com 
retificações publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada 
fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
C.N.P.J. n.º 58.150.871/0001-71 – NIRE 35300042034

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
01/02/17, às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados 
dos exercícios; 3 - Eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos ao artigo 133 da 
Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Acionistas, além de já terem sido publicados  anteriormente os balanços e 
as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com retificações 
publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada fora da 
sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)
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Especial

Ana Elisa Santana/ABr

Confi ra fatos marcantes da cultura em 2016:
Ministério da Cultura

Ao assumir a Presidência da República interinamente, em 
12 de maio, Michel Temer extinguiu o Ministério da Cultura, 
transformando-o em secretaria vinculada ao Ministério da 
Educação. A classe artística reagiu à decisão: grupos de 
artistas e movimentos ligados ao setor protestaram em 
pelo menos 18 capitais. Edifícios da Fundação Nacional 
de Artes (Funarte), do Instituto Nacional do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e sedes regionais do 
ministério foram ocupadas por manifestantes. Cineastas 
brasileiros também criticaram a extinção do ministério 
no tradicional Festival de Cannes, na França: o elenco de 
Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, fez um protesto no 
tapete vermelho, antes da exibição do fi lme.

Cerca de uma semana depois da extinção, Temer decidiu 
recriar o Ministério da Cultura, tornando Marcelo Calero 
(PMDB-RJ) ministro da pasta. Calero fi cou no posto por seis 
meses, quando pediu demissão e deu lugar, em novembro, 
ao deputado Roberto Freire (PPS-SP).

Cinema
Logo no início do ano, a surpresa foi a participação do 

Brasil na premiação considerada mais importante para o 
cinema mundial: o fi lme O Menino e o Mundo, do diretor 
paulista Alê Abreu, foi indicado à categoria de Melhor Ani-
mação do Oscar. A edição deste ano sofreu diversas críticas 
por não ter negros entre os 20 atores e atrizes entre os 
concorrentes das principais 
categorias. O fato rendeu 
protestos, como o boicote 
do diretor Spike Lee.

No Brasil, uma notícia 
triste: um incêndio atingiu 
o depósito de filmes da 
Cinemateca Brasileira em 
fevereiro e comprometeu 
produções anteriores à 
década de 1950. Cerca de 
2 mil rolos de fi lmes foram 
queimados; o número repre-
senta pouco menos 0,4% do 
total do acervo, segundo a 
instituição.

Música
O ano foi de reconhecimento para músicos brasileiros 

que tiveram trabalhos ganhadores do Grammy Awards, 
uma das mais importantes premiações do mundo no se-
tor. Em fevereiro, a pianista e cantora brasileira Eliane 
Elias ganhou o Grammy com o álbum Made in Brazil, 
escolhido melhor na categoria jazz latino. Em novembro, 
a edição do Grammy Latino premiou Djavan, Martinho 
da Vila, Elza Soares, Paula Fernandes, Hamilton de Ho-
landa, Céu, Ian Ramil, Almir Sater, Renato Teixeira e a 
banda Scalene.

Em abril, o retorno dos Novos Baianos marcou a reaber-
tura da Concha Acústica de Salvador. O grupo, sucesso 
na década de 1970, se reuniu em sua formação original e 
tocou todos os clássicos em show que passou também por 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O ano de 2016 também teve a lembrança da obra de gran-
des músicos brasileiros. O pernambucano Chico Science 
completaria 50 anos e teve sua obra relembrada com o 
lançamento de documentário, além de shows da Nação 
Zumbi, que fez turnê relembrando os 20 anos do disco 

Veja fatos marcantes no cinema, 
na música e no teatro em 2016

Em 2016, brasileiros ganharam destaque em premiações internacionais do cinema e da música e mais cidades 
foram reconhecidas como patrimônio. O ano foi marcado também por mudanças no Ministério da Cultura e 
validação da Lei dos Direitos Autorais.

Afrociberdelia. Fãs também 
homenagearam a obra de Re-
nato Russo, morto há exatos 
20 anos.

A música brasileira cele-
brou ainda os 50 anos de 
carreira de Tom Zé, que 
completou 80 décadas de 
vida com o lançamento de 
um novo disco; e lembrou a 
obra de Belchior, cantor que 
chegou, este ano, aos 70 anos 
de vida e intriga os fãs com 
seu "desaparecimento".

100 anos do Samba
Ritmo genuinamente bra-

sileiro, o samba chegou a seu 
primeiro século em 2016, 
ano que marca o registro, 
pelo Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, de “Pelo Telefone”, de Donga, 
considerada a primeira música deste que é um dos ritmos 
preferidos do país. O ano comemorou, também, dos 95 anos 
de uma de suas maiores intérpretes: Dona Ivone Lara, que 
teve sua trajetória homenageada ao receber a Ordem do 
Mérito Cultural.

Literatura
O ano literário começou com um marco: um dos maiores 

clássicos brasileiros, Macunaíma, de Mário de Andrade, 
entrou para Domínio Públi-
co. Isso signifi ca que a obra 
agora pode ser utilizada, 
reproduzida e adaptada 
livremente, por quaisquer 
pessoas, assim como todas 
as outras obras do autor 
modernista. Outro grande 
clássico, Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa, 
completou 60 anos.

Na literatura mundial, foi 
ano de lembrar dois grandes 
escritores: Willian Shakespe-
are e Miguel de Cervantes, 
ambos falecidos há 400 
anos. Na Festa Literária de 
Paraty, o dramaturgo inglês 
foi relembrado na Casa de 

Shakespeare, que teve programação especial inspirada 
em sua obra. Miguel de Cervantes teve homenagens como 
lançamento de edições especiais de seu mais famoso livro: 
Dom Quixote.

A grande surpresa de 2016 foi o Nobel de Literatura, que 
teve não um escritor, mas o músico Bob Dylan como esco-
lhido. Segundo a Academia Sueca, o norte-americano foi 
premiado por “ter criado novas formas de expressão poéticas 
no quadro da grande tradição da música americana”.

Teatro
O ano de 2016 marcou 30 anos de criação do Teatro do 

Oprimido, do dramaturgo Augusto Boal. Uma das persona-
lidades de maior destaque na resistência, no meio teatral, à 
ditadura militar, Boal criou e desenvolveu a Fábrica de Teatro 
Popular, com a participação de jovens animadores culturais, 
de onde surgiu a metodologia do Teatro do Oprimido. Ela 
trouxe uma nova técnica de preparação do ator que alcançou 
repercussão mundial, principalmente a partir da atividade 

didática exercida por Boal e 
universidades norte-ameri-
canas e europeias.

Outro gigante celebrado 
este ano foi o Teatro Ama-
zonas, que completou 120 
anos de inauguração. Palco 
de premiados espetáculos e 
festivais, o local foi home-
nageado com uma série de 
eventos, que envolveram 
música, ópera, teatro, artes 
visuais e literatura.

No Rio de Janeiro, artistas 
festejaram a reabertura do 
Teatro Bibi Ferreira, que 
estava fechado desde 2013. 
A casa de espetáculos inau-
gurada em 1940 foi o palco de 
estreia da atriz e cantora que 
a ela empresta seu nome.

A cidade do Rio também 
foi palco da 25ª edição do 

O Menino e o Mundo

Divulgação

Desfi les das escolas de samba da Série A, antigo Grupo de Acesso, no Sambódromo 
do Rio de Janeiro, Unidos do Viradouro.
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Festival Panorama, considerado o maior evento de artes 
do corpo, dança e performance do Brasil e um dos mais 
importantes da América Latina.

Patrimônios
O Brasil encerra 2016 com novas cidades, locais e 

tradições tombadas como patrimônios imateriais. Sede 
de uma das maiores festas de carnaval do país, Salvador 
recebeu da Unesco o título de Cidade da Música. Com isso, 
a capital baiana se tornou a primeira cidade brasileira a 
se enquadrar na categoria Música, Rede da Unesco.

Em Minas Gerais, o Conjunto Moderno da Pampulha 
conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanida-
de, concedido também pela Unesco. Encomendado pelo 
então prefeito de Belo Horizonte Juscelino Kubitschek ao 
arquiteto Oscar Niemeyer, o local passou a ser o 20º bem 
brasileiro inscrito na Lista do Patrimônio Mundial.

O Ministério da Cultura homologou o tombamento do 
Teatro Cultura Artística, que foi inaugurado em 1950 
em São Paulo com um concerto do maestro e compo-
sitor Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Em agosto de 
2008, o edifício havia sido parcialmente destruído por 
um incêndio.

Entre as manifestações culturais, os caboclinhos, 
expressão da cultura popular de tradição centenária 
sobretudo em Pernambuco, foram reconhecidos como 
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan. 
Cultura presente também no Rio Grande do Norte, 
Paraíba, em Alagoas e Minas Gerais, os caboclinhos são 
classificados pelos brincantes como uma homenagem 
aos primeiros habitantes do território que veio a se 
chamar Brasil.

Em meio a polêmicas, foi sancionada pela Presidência 
a lei que eleva rodeios, vaquejadas e outras expressões 
artístico-culturais à condição de manifestação cultural 
nacional e de patrimônio cultural imaterial. A vaque-
jada é uma atividade competitiva bastante praticada 
no Nordeste, na qual os vaqueiros têm como objetivo 
derrubar o boi, puxando-o pelo rabo. Pessoas contrá-
rias à atividade argumentam ser comum o tratamento 
cruel de animais.

Lei dos Direitos Autorais
Em outubro, o Supremo Tribunal Federal validou a Lei 

12.853/2013, conhecida como Lei dos Direitos Autorais. A 
norma defi niu novas condições de cobrança, arrecadação 
e distribuição de recursos pagos por direitos autorais de 
obras musicais e foi contestada no Tribunal pelo Escritório 
Central de Arrecadação de Direitos Autorais (Ecad) e pela 
União Brasileira de Compositores (UBC).

Imagem de arquivo de 1984 mostra o cantor e 
compositor norte-americano Bob Dylan se apresentando 

no estádio St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça
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Teatro Amazonas faz 126 anos

Te
at

ro
 A

m
az

on
as

D
iv

ul
ga

çã
o/

SE
C

-A
M

/C
ar

la
 L

im
a/

G
ab

rie
l P

in
ho



São Paulo, quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

News@TI
Museu do Amanhã publica terceiro e-book 

@O Museu do Amanhã, que acaba de comemorar o 1º ano de 
operação, lança hoje (21) o seu terceiro e-book, batizado 

de ‘Pensando o Amanhã’.  Para a primeira edição, elaborada pelo 
Observatório do Amanhã, foram selecionados 17 artigos com 
temáticas que abordam os desafi os para o futuro, assinados por 
consultores e personalidades importantes, como Carlos Nobre, 
climatologista do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC); Isabela Teixeira, Ministra do Meio Ambiente; 
José Graziano, um dos diretores da FAO, Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação; e Fábio Feldmann, advogado 
e ativista ambiental, só para citar os principais. O conteúdo deste 
e dos demais livros (“Museu do Amanhã” e “O Amanhã é hoje”) 
está disponível para download na biblioteca online do Museu: 
http://www.museudoamanha.org.br/pt-br/conheca-as-publicacoes-
virtuais-do-museu-do-amanha.

Já fez o check-up anual 
das suas soluções 

corporativas?
Identifi car os sinais 

de software e sistemas 

ultrapassados logo 

no começo pode ser a 

oportunidade perfeita 

para fazer um upgrade e 

se manter competitivo

As tendências de digita-
lização estão chegando 
com força no setor 

corporativo, tanto que, de 
acordo com um levantamento 
feito em 2015 pela Siemens, 
em parceria com a Fundação 
Dom Cabral, cerca de 85% dos 
CEOs, CIOs e especialistas em 
tecnologia acreditam que a di-
gitalização aplicada à indústria, 
energia e infraestrutura pode 
aumentar a competitividade 
do Brasil. Para se preparar 
para isso, as empresas devem 
olhar para os seus softwares 
e identifi car se, de fato, eles 
acompanham as necessidades 
operacionais. 

Parece simples identifi car 
problemas em sistemas lega-
dos que potencialmente geram 
uma bola de neve de erros, 
resultando em pedidos atra-
sados, inventário incompleto, 
cotações de back-up, pilhas de 
papelada e uma equipe frustra-
da e confusa. No entanto, esses 
sinais podem ser sutis e correm 
o risco de ser confundidos com 
falhas pontuais e isoladas. 

Abaixo, veja alguns sinais 
de alerta iniciais que podem 
indicar que suas operações já 
superaram seus sistemas: 

Aumento de erros: erros 
podem variar de falhas no 
faturamento à comunicação 
sobre mudanças de design 
de última hora, por exemplo. 
Eles geralmente se manifestam 
em inventário incompleto ou 
estoques cheios de matéria 
prima. Erros de envio também 
parecem escalar quando os sis-
temas estão sobrecarregados. 
Como consequência, a entrega 
pode chegar ao consumidor 
fi nal com pedidos incompletos 
ou itens errados. 

Inatividade frequente e ines-
perada: quando trabalhadores 
são pressionados e lidam com 
alto volume de trabalho no 
chão de fábrica, os primeiros 
cortes são em manutenção 
preventiva. Afi nal, quem tem 
tempo para pegar uma máqui-
na off-line e fazer uma verifi -
cação de calibragem, reposição 
de peças gastas e cuidados 
preventivos recomendados? 
No entanto, equipamentos 
que não estão operando com 
desempenho máximo se mistu-
ram a problemas de produção 
já existentes. 

Não atender aos padrões da 
indústria: quando clientes, for-
necedores, colegas de indús-
tria geram expectativas sobre 
o trabalho da sua empresa, eles 
esperam recursos modernos, 
como portais online para pe-
didos, ferramentas de cotação 
e confi guração, visibilidade do 
status da ordem de serviço, 
ferramentas de colaboração 
em tempo real e projeções 
precisas de capacidade. Você 
está cumprindo com suas tare-
fas e tornando mais fácil fazer 
negócios com você? Ou está 
ouvindo reclamações sobre 
seus sistemas e quão pesado 
eles são? 

Falta de visibilidade da ca-
deia de valor: a falta ou atraso 
na chegada de materiais pode 
gerar atrasos nos pedidos do 
consumidor fi nal - e essa falta 
de visibilidade não permite 
enxergar alguns processos, 
como: saber o status da or-
dem de serviço dos pedidos 
enviados, rastrear a localiza-
ção, principalmente quando 
a empresa lida com diversos 
fornecedores. Ao perder essa 
visibilidade e não ter controle 
o risco de atrasos podem gerar 
prejuízos

Incerteza em relação aos 
limites: para indústrias que 
lidam com uma grande deman-
da de pedidos make-to-order 
(MTO) e engineer-to-order 
(ETO), é fácil perder de vista 
o custo total de um projeto 
para que você possa licitar 
e faturar com precisão. As 
causas são, muitas vezes, as 
mudanças de emergência e 
de pedidos de última hora. A 
equipe torna-se tão focada em 
atender a solicitação do cliente 
que negligencia o registro de 
novos materiais, peças ou 
mão-de-obra alocada para o 
trabalho. Analise se um cliente 
altamente exigente é mesmo 
rentável. 

Sobrecarga de dados sem 
insights: com o crescente 
uso de sensores inteligentes, 
os dados gerados a partir de 
produtos, veículos e máquinas 
se multiplicam exponencial-
mente. Por isso, transformar 
as informações vindas de 
máquinas, clientes e parceiros 
da supply chain em insights 
valiosos é desafi ador. Porém, 
soluções com capacidades de 
ciência de dados podem ajudar 
a contornar essa difi culdade, 
pois fornecem um local para 
armazená-los e ferramentas 
para análise.

Incapacidade de se conectar 
a redes: um sistema rígido que 
requer contato com o provedor 
em caso de necessidade de 
expansão ou comunicação com 
parceiros, a falta de capacida-
de de adaptação e adição de 
aplicações de forma simples 
e ignorar uma atualização de 
sistema para evitar a revisão 
de cada alteração (para se 
certifi car de que está tudo 
funcionando com os novos 
recursos do update) levam à 
desaceleração da efi ciência da 
empresa. A companhia precisa 
contornar esses problemas 
de arquitetura para garantir 
bom funcionamento das ope-
rações. 

A organização que sofre de 
um ou mais desses sintomas 
precisa considerar investir 
em uma nova solução, ou 
fazer o upgrade da atual 
tecnologia, para se manter 
competitivo. Se a companhia 
não está operando com 100% 
de desempenho, as pressões 
do mercado enfatizam ainda 
mais os gargalos de sistemas 
desatualizados, fazendo com 
que a empresa fi que para trás 
e incapaz de competir num 
cenário em rápida mudança. 
Estes sinais de alerta em fase 
inicial precisam ser abordados 
o quanto antes.

(*) É Diretor de Produtos da Infor 
LATAM,provedora de aplicações 

empresariais específi cas por 
mercado e desenvolvidas para a 

nuvem.

Lisandro Sciutto (*)

Edgard Matsuki/ABr

Telefone celular se consolida como principal 
meio de acesso à internet

Os brasileiros estão cada vez mais conectados. Dados divul-
gados em setembro pela pesquisa TIC Domicílios apontaram 
que cerca de 58% da população têm acesso regular à internet. 
Pela primeira vez, o número de internautas bateu a casa dos 
100 milhões.

Um dos maiores responsáveis por esse crescimento são os tele-
fones celulares. Pesquisas do IBGE apontaram que o número de 
acessos à web por dispositivos móveis ultrapassou o de usuários 
de computador. Cerca de 89% dos usuários usam telefones para 
navegar na web.

O crescimento da internet via celular acarretou na queda do 
uso do computador como meio de acesso. Além de o número de 
internautas que acessam via computador ter caído para 40%, o 
número de máquinas nas casas também caiu. Apenas 40% dos 
usuários de internet têm computadores.

Pós-verdade é a palavra do ano

Depois de selfi e (2013) e emoji (2015), a palavra do ano, 
segundo o dicionário Oxford, foi “pós-verdade”. O termo, que 
"denota circunstâncias em que fatos objetivos têm menos peso 
do que crenças pessoais”  esteve presente no debate político 
na internet e na divulgação de notícias falsas. A palavra ga-
nhou peso após o resultado das eleições norte-americanas e 
o referendo que culminou na saída do Reino Unido da União 
Europeia.

Alguns analistas políticos atribuíram a vitória de Trump e o 
resultado do Brexit a boatos que circularam na internet. Após 
escolha da pós-verdade como palavra do ano, gigantes da tecnolo-
gia como o Facebook e o Google declararam “guerra aos boatos”. 
Na prática, nada foi feito ainda, mas a promessa é desenvolver 
ferramentas de checagem que possam diminuir disseminação de 
notícias falsas na web.

No Brasil, também foi possível perceber o impacto dos boa-
tos. Na semana em que o impeachment de Dilma foi votado no 
Congresso, uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) 
apontou que três das cinco notícias mais compartilhadas na 
internet eram falsas.

Aumento do acesso via celular, 
games e "pós-verdade" 

marcaram a internet em 2016
Em um ano marcado pelas turbulências na política, pelas Olimpíadas no Rio de Janeiro e a tragédia 
com o avião da Chapecoense, a internet foi, mais do que nunca, espaço para repercussão dos 
principais acontecimentos. No mundo da web, os destaques fi caram por conta da consolidação do 
telefone celular como principal plataforma de acesso, do jogo Pokémon Go e da “pós-verdade”, termo 
que foi escolhido como “palavra do ano”

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Donald Trump discursa no encerramento da convenção

do Partido Republicano em Cleveland.
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Pokemón Go e realidade aumentada
Quem também deu o que falar em 2016 foi o jogo Pokemón 

Go. O termo "Pokemón Go" foi o mais buscada no Google por 
brasileiros neste ano, o que refl ete a popularidade do aplicativo. 
Lançado em julho, o game inovou ao misturar os personagens 
japonês com a chamada realidade aumentada, em que o jogador 
interage com o ambiente ao seu redor. Apesar do sucesso entre 
os usuários, o jogo também foi alvo de muitas críticas.

De um lado, defensores do jogo apontaram que o Pokemón Go 
seria um estímulo para pessoas se exercitarem e sairem de casa, 
já que é preciso andar para “caçar” os monstros virtuais. Por outro 
lado, entidades alertaram para dois riscos: o uso excessivo de 
celulares por crianças e adolescentes e a exposição das pessoas 
que participam do game a diversos riscos. Alguns casos de assaltos 
de jogadores de Pokemón Go chegaram a ser relatados.

Passados quase seis meses do lançamento do game, o inte-
resse diminuiu muito. Gráfi cos do buscador Google mostram 
que as pesquisas pelo termo Pokemón Go caíram 98% de julho 
a dezembro.

Televisão, tragédias e Olimpíadas 
movimentaram as redes sociais

A tragédia da Chapecoense comoveu o mundo e várias home-
nagens foram feitas via redes sociaisDaniel Isaia/Agência Brasil

Nas redes sociais, os tópicos mais discutidos por usuários foram 
os mesmos de anos anteriores. No Twitter, o destaque fi cou para 
programas televisivos e acontecimentos como o impeachment de 
Dilma, o acidente com o avião da Chapecoense e as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro. Hashtags como #forçachape e #chapecoense 
estiveram entre as mais usadas no ano.

Além de "Pokemón Go”, os termos mais buscados por brasi-
leiros no Google foram relacionados às Olimpíadas, programas 
televisivos e ao acidente da Chapecoense. Dois mil e dezesseis 
também foi um ano em que internautas brasileiros se destacaram. 
No Youtube, o piauiense Whindersson Nunes se tornou o dono do 
canal com maior número de seguidores no mundo. Com vídeos 
de humor, ele fechou o ano com quase 10 milhões de inscritos. 
No Snapchat, a maranhense Thaynara OG se tornou a primeira 
“estrela” brasileira do da rede social. O “Snap”, por sinal, foi a 
rede social que mais cresceu em 2016. Porém, ainda está longe 
de destronar o Facebook em número absoluto de usuários. En-
quanto o Snapchat tem cerca de 150 milhões de usuários ativos, 
o Facebook tem 1,6 bilhão de internautas que acessam a rede 
diariamente.

Chapecó - Um tributo à Chapecoense e às vítimas da tragédia 

com o voo da delegação, na madrugada de terça-feira (29), 

tomou a Arena Condá, estádio da Chapecoense.
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Pokémon-Go, jogo virtual da empresa japonesa Nintendo

para smartphones
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Muitas empresas que já foram considera-
das potências na economia global, décadas 
atrás, assim como seus produtos, de ex-
trema necessidade, acabaram se tornando 
obsoletos, com a modernização, com a glo-
balização e até por mudanças nos hábitos 
de consumo da sociedade moderna.

Envio de fax, fi lmes de 24 ou 36 fotos e 
aparelhos de videocassete são exemplos 
de produtos quase extintos. As crianças de 
hoje nem sabem o que são eles e para que 
serviam.  Isso porque, com um único apa-
relho celular, consegue-se receber e enviar 
qualquer tipo de documento, pode-se tirar 
quantas fotos desejar e assistir uma gama 
enorme de fi lmes, ouvir músicas, etc.

Essas empresas como Fujifi lm, Block-
Buster, Panasonic e tantas outras nem 
imaginavam que o mercado que tinham na 
década de 80 e início de 90, praticamente 
desapareceria num piscar de olhos.

Novos tempos, novos hábitos
guem entender o descuido com a natureza, 
o corte de árvores, a poluição dos rios, o 
maltrato animal, o porque do cigarro. Falar 
de homossexualidade faz parte do dia a dia 
delas, assim como conhecem alguns idosos 
chegando nos 100 anos de vida.

Muitas empresas ainda não perceberam 
mas, em pouco tempo, os seus produtos 
também não responderão mais aos desejos 
de um novo público. Os seus velhos argu-
mentos não mais convencerão. 

Inove e busque se adaptar. Esteja muito 
próximo das novas tecnologias e ainda 
mais próximo de seus clientes e dos novos 
desejos.

Mude a rota enquanto ainda estiver 
ganhando dinheiro. Depois, será tarde 
demais.

(Fonte: Márcio Iavelberg é sócio fundador da Blue 
Numbers e autor do livro: “Como administrar seu 

consultório e suas fi nanças pessoais”)
A sociedade é diferente, os hábitos de 

consumo também, as crianças não conse-
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Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Agência
espacial 

que lançou
o Hubble 

Tostar 
(o queijo
ralado) 
no forno

País
fronteiriço
ao sul do
México

Mar de
(?), lago
salgado
 da Ásia

(?) Gustin,
ator da

série "The
Flash"

George
Israel,
músico
carioca 

Planta es-
pinhosa, é
praga de
lavouras

Cedo, em
francês

Conceito
filosófico

de Lao-tse

Amido
para

engrossar
pudim

Desejo do
fiel que

vai à
igreja 

Adjetivo
associado

ao bom
goleiro

Irineu
Marinho,
jornalista 
fluminense

Amon-(?),
deus-Sol
do Egito
Antigo

Adorno de
livros e
códices

medievais

Senador
(abrev.)

Gíria
paulista

(?) Chagall,
pintor

A mais letal
das DSTs

Parceiro de Bilac no
Hino à Bandeira

 Rinite (?), problema
causado pela poeira

Competição nas
 exportações por
meio da desvalo-

rização de moedas
Local do

lustre

Condição religiosa 
de quase a metade 
do povo
holandês

Erguido;
aprumado

As vias
Tietê e

Pinheiros,
 na capital
paulista

Facções
 (Polít.)
Aquele

que
interpõe

obstáculo
à passa-
gem de

Bar inglês
Corrida
automo-
bilística

Trapo, 
em inglês

Norte
(abrev.)

F
GRATINAR

GUATEMALA
ERETOSEN
RUMARC
RAAAGI

MARGINAIS
CARDOCC
ALASTAO
MNPOB

OBSTRUTOR
IAABRA
AGILRAG

ILUMINURA

3/pub — rag — rar — tôt. 4/mano — marc — sagu. 5/cardo — grant. 9/iluminura.

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

Esta quarta, o último dia da lunação pode trazer difi culdades como preocupações, insônias e até mesmo aborrecimentos no 

meio familiar. A Lua ingressa em Capricórnio as 13h13 e vai entrar nova as 04h54 da manhã da quinta-feira. Durante toda 

a manhã a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Capricórnio no início da tarde. O astral vai fi car mais sério e realista. O 

Sol e Mercúrio em harmonia traz clareza e praticidade na comunicação. Estaremos mais diretos e objetivos, principalmente 

para resolver pendências. Mercúrio em aspecto positivo com Marte nos leva a sermos diretos. A noite será positiva para manter 

diálogos e encontrar soluções. A Lua em conjunção com Mercúrio leva ao equilíbrio entre razão e emoção.
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Os objetivos que traçou devem ser 
perseguidos, usando o poder de 
comunicação e muita inspiração 
que o ajudará a sair do planejado e 
conseguir superar as difi culdades. 
Pode esperar um clima de procurar 
solucionar eventuais problemas pelo 
bem de todos. 85/485 – Vermelho.

O Sol em Capricórnio promete um 
período agradável, harmônico e afe-
tuoso neste começo de ano. Contará 
mais a praticidade e a solidez na 
relação.   Podem encontrar à noite 
soluções para problemas coletivos. 
Cuidado apenas com excesso de 
crítica. 89/189 – Azul.

Precisa considerar o foco dos in-
teresses e seguir o rumo que eles 
indicam. A Lua capricorniana faz 
agir de forma mais realista e resol-
ver tudo que necessite de esforço e 
determinação. Os desentendimen-
tos no fi nal do dia podem assumir 
proporções exageradas controle-se.  
32/732 – Verde.

Durante toda a manhã a Lua fi ca 
fora de curso até ingressar em Ca-
pricórnio no início da tarde. O astral 
vai fi car mais sério e realista. Ajude 
alguém que precise de apoio e terá 
depois o retorno esperado quando 
necessitar de ajuda. Dedique a sua 
atenção à saúde e mantenha a rotina 
social. 23/323 – Branco.

Nem sempre tudo acontece como o 
planejado, às vezes é preciso mudar 
algo de última hora. Sem se comuni-
car pode sofrer pequenos obstáculos 
e difi culdade de compreensão. Os 
resultados nos contatos têm que ter 
fi nalidade pratica, ou será melhor 
evitá-los. 92/692 – Amarelo.

A noite será positiva para manter 
diálogos e encontrar soluções. A 
Lua em conjunção com seu astro 
Mercúrio leva ao equilíbrio entre 
razão e emoção. Momento perigoso 
em assuntos pessoais que devem 
ser resolvidos com calma e com 
o uso da intuição para não errar.  
78/578 – Verde.

Um forte poder de atração por 
alguém especial pode levá-lo a agir 
sem pensar bem e arrepender-se mais 
tarde pelas atitudes que tomar. O 
melhor é priorizar as obrigações de 
forma realista e determinada. Será 
mais fácil conseguir o que deseja se 
acreditar mais. 56/556 – Bege. 

O Sol e Mercúrio em harmonia traz 
clareza e praticidade na comunica-
ção. Estaremos mais diretos e obje-
tivos, principalmente para resolver 
pendências. A vida fi nanceira e a 
aquisição de bens materiais passam 
por intensa e profunda transfor-
mação com o Sol na casa dois, a do 
dinheiro. 67/467 – Cinza.

Com o Sol em seu signo, seja prático e 
terá soluções com a ajuda das pessoas 
mais próximas, amigos e familiares. 
Faça viagens e mantenha contato 
importante no trabalho que ajudará 
a melhorar sua condição fi nanceira. 
Cuide melhor de sua saúde neste 
fi nal de ano. 56/356 – Cinza.

Retome antigos projetos ou comece 
o que já esteja sendo preparado, 
depois que passar o aniversário. Até 
lá mantenha a rotina e evite atitudes 
impensadas e o mau humor nas re-
lações. Precisa se animar e preparar 
algo para ser colocado em ação e 
obter sucesso. 09/309 – Azul.

Evite qualquer mal-entendido 
junto de amigos e familiares. Seja 
discreto ao falar o que pensa, 
pois, as palavras poderão ser mal 
interpretadas pelas demais pessoas 
nesta metade de semana. A Lua em 
Capricórnio neste fi nal de do ano 
dá a sensação do dever cumprido. 
57/457 – Branco. 

Ótima metade de semana para 
dedicar-se a vida amorosa e a relação 
sexual. A Lua Nova na quinta vai 
ajudar a enxergar o todo e resolver 
situações de forma pratica e direta, já 
que o clima de começo de ano tende 
a ser de alto astral. Deve trabalhar 
a autossufi ciência e o autocontrole.   
22/522 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 28 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Teófi la, São Ce-
sário, São Calínico, São Antônio de Lérins, São Damião, e Dia do Anjo 
Damabiah, cuja virtude é a perseverança. Dia dos Santos Inocentes, 

Dia do Salva-Vidas, e Dia da Marinha Mercante. Hoje aniversaria 
o ator Denzel Washington que completa 62 anos, o ator Leonardo Vieira 
que nasceu em 1967 e a cantora Wanessa Camargo que faz 34 anos.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste dia e grau ten-
de a parecer aventureiro para as pessoas mais 

formais. Possui muito interesse pelo conhecimento, é empreendedor e com 
isso poderá mudar algumas vezes de vocação, pois precisa de variedade 
em seu trabalho. Aprecia a liberdade e as mudanças e o que para outros 
pode ser seguro, para ele pode parecer uma prisão. Cresce e evolui pelo 
movimento constante. No amor, precisa saber doar-se equilibradamente. 
Precisa sempre harmonizar a vida material e a espiritual. Isto inspira ao 
equilíbrio e a força interior que podem neutralizar condições vibratórias 
negativas inerentes a sua natureza.

Simpatias que funcionam
Para atrair sorte e realizar seus pedidos em 

2017: Na noite do dia 31, escreva três pedidos em 
pedaços de papel branco e dobre. Acenda três velas 
azuis num prato branco e virgem. Coloque um pedido 
ao lado de cada vela. Segundo a crença popular, serão 
realizados os pedidos cujas velas queimaram até o 
fi m. E se a vela correspondente ao pedido se apagar, 
desista. Este pedido não dará certo nunca. Para atrair 
sorte, varra a casa dos fundos para a frente, no dia 
31, sem deixar nenhum lixo na lixeira. Assim você 
vai renovar as energias de sua casa e atrair sorte no 
ano novo que está chegando.

Dicionário dos sonhos
BRIGAS – Estar nelas, aborrecimentos em família. 
Assisti-la, tenha cuidado com seus inimigos. Brigar 
com amigos, cuidado com pessoa que irá lhe agredir. 
Entre mulheres, infi delidade. Números de sorte:   31, 
54, 67, 88 e 98.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Cena da comédia “Eles Juram que são Elas”.

A peça “Eles Juram que são Elas” 
é uma comédia que reúne dois gran-
des artistas, o público e os atores 
em cena, que através da graça e 
ironia satirizam e brincam dizendo 
suas verdades ou quem sabe meias 
verdades. Esse é o mote. As pessoas 

irão não só se divertir como também 
se solidarizar com as brincadeiras. 
Com André Rangel, Paulete Pertur-
bada e convidados.

Serviço: Espaço Muss, R. Bento Freitas, 
66, República, tel. 3567-8009. Quintas às 21h. 
Ingresso: R$ 50. Até 23/03.

Jazz
Almanaque Jazz é formado por Marcos Canduta (guitarra), Márcio 

Rampin (contrabaixo acústico) e Débora Gozzoli (fl auta). O trio possui 
uma grande experiência em música instrumental, tanto no jazz como 
na música popular brasileira. Os músicos são integrantes da “Jazz Big 
Band”. Nesse projeto são apresentados repertórios exclusivamente de 
canções natalinas.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel.  2971-8700. Quinta 
(29) às 19h. Entrada franca.

Novo show
Fenômeno da internet, com mais de 400 milhões de visualizações 

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

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. Sexta às 
21h30. Ingresso: R$ 40.

Stand-up 
Comedy

O show Clube de Mulheres 
apresenta quatro mulheres do 
elenco. Manias, dietas, sexo, 
comodismo, casamentos, trai-
ções, fi lhos e outros assuntos 
do cotidiano são abordados 
pelas humoristas. Um show 
diferente, onde quem manda, 
são as mulheres.O Espetáculo 
compõe o Festival de Comédia 
e Stand Up que será realizado 
de de 27 a 30 de Dezembro 
para todos terminarem 2016 
com Muitas Risadas. Com 
Criss Paiva, Monique Pfa-
ender, Arianna Nutt e Ane 
Freitas.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Ro-
dovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3732-9006. Quinta (29) às 21h. 
Ingresso: R$ 30.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Réveillon 
2017

O tradicionalíssimo Réveillon 
da Avenida Paulista divulgou a 
programação completa. Quem 
quiser começar o ano de 2017 
com o pé direito em um evento 
de graça e na rua, anote na 
agenda: dia 31 de dezembro, a 
partir das 18h, começa a festan-
ça !. Além de Emicida e Daniela 
Mercury, que faz a contagem 
regressiva para a virada do ano, 
também estão confirmados 
shows de Edson & Hudson, Elza 
Soares, com acompanhamento 
do grupo Bixiga 70, e, por fi m, 
Banda Glória. Nos intervalos, 
quem comanda o som é o DJ 
Leandro Pardi. 

Serviço: Av. Paulista, 500. Sábado (31) 
a partir das 18h. Entrada franca.

Planetários do Parque do Carmo e Ibirapuera oferecem programa voltado para os mistérios dos cometas. 

Além de apresentar constelações ocidentais e 
indígenas, e a localização de alguns planetas, como 
Marte e Vênus, o programa dá a oportunidade aos 
visitantes de aprender mais sobre as descobertas 
mais recentes da exploração espacial

Durante o período de recesso escolar, os planetários dos 
parques mais queridos da cidade, Planetário Professor 
Aristóteles Orsini, no Parque do Ibirapuera, e o Planetário 

do Carmo, no Parque do Carmo fi cam abertos para toda família 
se aventurar pelos mistérios da constelação e dos cometas.

Ambos os espaços promovem o projeto Sessão de Verão. E 
mais! Além de apresentar constelações ocidentais e indígenas, 
e a localização de alguns planetas, como Marte e Vênus, o pro-
grama dá a oportunidade aos visitantes de aprender mais sobre 
as descobertas mais recentes da exploração espacial.

Serviços: Planetário do Carmo, R. John Speers, 137. Sábados e domingos, às 12h e às 
17h. e Planetário Professor Aristóteles Orsini, Av. Pedro Àlvares Cabral, s\n, tel. 5575-
5425. Sábados e domingos às 12h e às 15h. Entrada franca.

Planetários

D
iv

ul
ga

çã
o

Corina Magalhães

MPB

A cantora Corina Magalhães, revive vários sucessos 
desta bela pareceria: Dominguinhos e Anastácia. Músicas 
que mexem com o coração dos ouvintes e resgatam uma 
parte importante da história da música.

Serviço: Sesc Santo André, R. Tamarutaca, 302, Centro, Santo André, tel. 
4469-1200. Quinta (5) às 20h. Entrada franca.
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PERDOAR E ESQUECER: Alguém já disse que a falta de perdão e de 
esquecimento de injúrias tem sido a causa de muito fracasso na prova 
de todos nós. Muitos irmãos perdoam, dizem, mas não esquecem as 
ofensas re cebidas. Não sabem ou não podem esquecer. Por mais que 
façam por onde, a ofensa, a ingratidão, a injustiça, que ferem e magoam, 
não saem de suas mentes e de seus corações. Conversamos assim, em 
Pedro Leopoldo, com alguns confrades, após havermos participado da 
Sessão do LUIZ GONZAGA, que fora como sempre tão instrutiva. Nela, 
diante de uma assistência quantio sa, caiu, por sorte, a lição evangélica: O 
PERDÃO E O ESQUECI MENTO DAS OFENSAS, que foi comentado por 
parte dos irmãos que tomaram parte na mesa. Em caminho para a casa 
do caro Irmão André, o Chico, que ou vira a nossa conversa, contou-nos: 
há tempos, há uns 20 anos ou me nos, recebi uma grande ofensa por parte 
de alguém a quem muito benefi ciara. Calei-me, tendo pedido a Jesus 
para me ajudar a não guar dar mágoa pelo ofensor, a não lhe querer mal 
e a esquecer a ofensa recebida. O ofensor mudou-se de Pedro Leopoldo 
e não lhe soube mais no tícias. Esqueci-o de fato. Passado muito tempo, 
observei que um irmão, daqui não me era estranho, e, logo assim me via, 
escondia-se, fugia de mim. Fiquei preo cupado: teria eu lhe feito algum 
mal!... E esperei. Numa tarde, numa esquina de rua, encontramo-nos 
e fui ao seu encontro e o abra cei, dizendo-lhe: que é isto, por que foge 
de mim, será que o molestei alguma vez? O irmão, mostrando nos olhos 
grande surpresa e comoção, me respondeu:
—Eu é que estou arrependido da ofensa que lhe fi z...
—Ofensa, não me lembro, quando, em que lugar?
—Há uns 20 anos atrás, ali no bar.
Foi, então, que me lembrei da ofensa, que, dentro de mim, esta va 
morta, porque Jesus me ajudara a esquecê-la... Abraçamo-nos. E, de 
novo, caminhamos como bons irmãos. A lição do Caso nos comoveu, 
perguntou-nos o espírito e valeu pela mais linda das lições e pelo melhor 
dos remédios à nossa doença de não querermos perdoar ou de não 
sabermos ou querermos esquecer ofensas recebidas.
Do livro LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER, de Ramiro Gama

“Eles Juram que são Elas”
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O pretendente: MARCOS ROSA ANTUNES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cosmo Antunes e de Mercerdes Rosa. 
A pretendente: VITORIA ELISA BARBOSA MADUREIRA nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Rodrigues Madureira e 
de Ivani Aparecida Barbosa Madureira.

O pretendente: ANTONIO FIGUEIREDO JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de veterinario, nascido em São Paulo - SP, no dia 
12/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Figueiredo e de Solange Aparecida de Jesus Araujo Figueiredo. A pretendente: RO-
SILENE CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo Cardoso dos Santos e de 
Maria Jose dos Santos.

O pretendente: WARLEY SOARES BERTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adil Soares Berto e de Conceição Soares Berto. 
A pretendente: CRISTINA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/03/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesus Ferreira e de Olivia 
Alexandrina Ferreira.

O pretendente: JADER DIONIZIO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Ferreira de Souza 
e de Gilda do Carmo Dionizio de Souza. A pretendente: KATIA FRANCINE RODRIGUES 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Bauru - SP, no dia 07/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Reginaldo da Silva e de Rita de Cassia Rodrigues.

 O pretendente: LUIZ CARLOS ROBERTO PIRES JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/05/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Ribeiro Pires 
e de Cirlene da Costa Lima Pires. A pretendente: DIANA IVONNE BIANCA MORALES 
GONZÁLEZ, nacionalidade chilena, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida no 
Chile, no dia 13/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Roberto Adrián Morales Solar e de Julia Del Carmen González Donoso.

O pretendente: LUIZ CARLOS BISPO SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido em Votuporanga - SP, no dia 
07/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elenir Bispo 
de Oliveira. A pretendente: ELISÂNGELA ALVES DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 05/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Terezinha 
Alves do Nascimento.

O pretendente: LUCAS CARLOS VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão funileiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Vieira Neto e de Francisca Carlos Vieira. 
A pretendente: NICOLLE FERREIRA ALVES DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Alves de Carvalho 
e de Adriana Alves Ferreira de Carvalho.

O pretendente: MATHEUS MENEZES DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de frente de caixa, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 26/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivaldo 
Duarte de Araujo e de Tania Renilda Menezes Araujo. A pretendente: LALESCA 
MARGARETE SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de frente de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/05/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Washington Vieira Silva e de Vania 
Margarete da Silva.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA ESTEVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/05/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Esteves da Silva 
e de Regiane Ferreira Esteves da Silva. A pretendente: ELLEN CAVALCANTE CIBAS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancaria, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 07/08/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Anselmo Cibas e de Neide Alves Cavalcante.

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)

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUSTAVO 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 junho de 1990, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Cesar Raposo Montoro e de Magali Varella Borges 
Montoro . R$ 35,00

O pretendente: FERNANDO PIZANI DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) SP, no dia 12 de 
agosto de 1992, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho 
de Gerson Nunes de Almeida e de Valéria Aparecida Pizani de Almeida. A pretendente: 
BRUNA DI LOLLI SILVA, estado civil solteira, profi ssão públicitária, nascida em São 
Paulo (Registrada no Jardim Paulista) SP, no dia 07 de setembro de 1994, residente e 
domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Macedo Silva e de 
Fernanda Di Lolli. R$ 35,00

O pretendente: JEFFERSON LUIZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 17 de dezembro 
de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Silva e 
de Maria Gomes Pereira Silva. A pretendente: JULIANA GOMES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, 
no dia 11 de dezembro de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Jurandi Gomes dos Santos e de Katia Cilene Bertozo. R$ 35,00

O pretendente: NILSON ALVES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão barmen, nascido em 
São Paulo (Registrado na Capela do Socorro) SP, no dia 08 de abril de 1981, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Lidenilson Soares da Costa e de Maria de 
Fatima Alves da Silva Costa. A pretendente: CAROLINA DE ALMEIDA CAMARGO, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo (Registrada na 
Cangaíba) SP, no dia 13 de maio de 1986, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lha de José Geraldo Camargo e de Isaura Conceição de Almeida Camargo. R$ 35,00

O pretendente: TIAGO TANAKA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 27 de abril de 1982, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Susumu Tanaka e de Mitiko Tanaka. 
A pretendente: GISELA YUMI HIRAI, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo (Registrada no Jardim Paulista) SP, no dia 21 de outubro de 1986, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Akira Hirai e de 
Irene Iromi Hasegawa Hirai. R$ 35,00

O pretendente: ELISEU DUTRA ROSSI, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de novembro de 1978, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Ciquera Rossi e de Neide Aparecida Dutra 
Rossi. A pretendente: PAULA VIANA MATOS, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em São Bernardo do Campo (Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 05 de 
julho de 1982, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Guedes Matos e de Valberlena Maria Barbosa Viana Matos. R$ 35,00

O pretendente: RONALDO FRANCO MÉGA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 04 de outubro de 
1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Roberto 
Méga e de Elaine Conceição Franco Méga. A pretendente: PRISCILA MICHELETI 
MACHADO, estado civil divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida em Osasco - SP, 
no dia 08 de abril de 1987, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Luis Antonio Machado e de Tania Maria Micheleti Machado. R$ 35,00

O pretendente: DENIS DEMUTH, estado civil solteiro, profi ssão gerente comercial, 
nascido em São Paulo (Registrado em Santo Amaro) SP, no dia 20 de novembro de 
1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Haroldo Demuth 
e de Lení Karin Fechner Demuth. A pretendente: ANA PAULA BERTOLETO, estado 
civil divorciada, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 11 
de dezembro de 1973, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Domingos Bertoleto e de Regina Trevisan Bertoleto. R$ 35,00

O pretendente: RODRIGO CALDO DENIZIO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 15 de 
abril de 1982, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo - SP, fi lho de João 
Paulo Denizio e de Conceição Caldo Denizio. A pretendente: PRISCILA FERNANDES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 19 de agosto de 1983, residente e domiciliada 
na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de José Eduardo dos Santos e de Sueli 
Gonsalez Fernandes dos Santos. Obs.: Edital enviado para a Unidade de Serviço onde 
reside o pretendente. R$ 35,00

O pretendente: ALESSANDRO VITAL OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnologo de gestão, nascido em Santo André (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no 
dia 21 de agosto de 1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
José Alexandre Borges de Oliveira e de Ines de Fatima Vital Oliveira. A pretendente: 
ANGELA GUTIERREZ MARCOTTI, estado civil solteira, profi ssão engenheira de 
produção, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 02 de maio 
de 1982, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Marcotti e 
de Maria Celeste Gutierrez. R$ 35,00

O pretendente: AMAURI GOMES DA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido em Mauá - SP, no dia 08 de outubro de 1978, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Leonor Gomes da Silva. A pretendente: ROSINEIDE FRANÇA DE 
MENEZES LEITE, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo (Registrada 
na Vila Matilde) SP, no dia 27 de agosto de 1986, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lha de Edilton Silva Leite e de Eva França de Menezes Leite. R$ 35,00

O pretendente: OSVALDO APARECIDO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Santo André (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 24 de março 
de 1969, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Justino 
de Freitas e de Geralda Maria de Souza Freitas. A pretendente: RENATA APARECIDA 
DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 29 de setembro de 1973, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedito Borges da Costa e de Olindina Luiza da Costa. NIHIL

O pretendente: ATILA VINICIUS BARRETO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de injetora, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 21 de 
setembro de 1993, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
José Domingos de Oliveira e de Belicia Maria Aranha Barreto. A pretendente: THAYNÁ 
BALBINO LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São 
Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 28 de abril de 1995, residente e domiciliada 
no Jardim Tiete, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Messias Lima e de Luciete Balbino 
Lima. Obs.: Edital enviado para Unidade de Serviço onde reside a pretendente. NIHIL

O pretendente: HENRIQUE FONTES ROSEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de refrigeração, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 29 de setembro 
de 1992, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Edson Navarro 
Roseira e de Margarete do Carmo Fontes Navarro Roseira. A pretendente: SABRINA DA 
COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 12 de março de 1993, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São 
Paulo - SP, fi lha de João Santana da Silva e de Maria Lucineide da Costa Silva. NIHIL

O pretendente: WILLIAM BUENO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 16 de dezembro de 1988, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Evanildo Aleixo de Moura e 
de Sandra Regina Romeiro de Moura. A pretendente: DAYANA BARBOSA FIGUEIREDO, 
estado civil solteira, profi ssão fotografa, nascida em São Paulo (Registrada no Itaim Paulista) 
SP, no dia 12 de dezembro de 1992, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de Jerço Alves Figueiredo e de Maria Claudeci Barbosa Figueiredo. NIHIL

O pretendente: DIOGO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 20 de abril de 1989, residente 
e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Gessé Alves de Souza 
e de Cecilia Santos de Souza. A pretendente: JUSSARA APARECIDA DE LIMA 
GASPAR, estado civil solteira, profi ssão operadora de máquina, nascida em São Paulo 
(Registrada no Belenzinho) SP, no dia 30 de dezembro de 1983, residente e domiciliada 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Maria Luisa de Lima Gaspar. NIHIL

O pretendente: CLEDSON ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 21 de abril de 1990, 
residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Pereira de 
Souza e de Maria Alves de Souza. A pretendente: CINTHIA ROSA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em radiologia, nascida em São Paulo (Registrada no 
Tatuapé) SP, no dia 28 de junho de 1988, residente e domiciliada na Vila Nova York, São 
Paulo - SP, fi lha de Juarez Rosa da Silva e de Sidneya Rosa da Silva. NIHIL

O pretendente: MARCOS COLÁS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 22 de dezembro de 
1986, residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Colás 
e de Sueli Aparecida Bianchi Colás. A pretendente: PÂMELA SANTOS ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Matilde) 
SP, no dia 13 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada na Vila Nova York, São Paulo 
- SP, fi lha de Jamir Flosino Alves e de Urânia Ferreira Santos Alves. NIHIL

O pretendente: LEONEL LEMOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Ilhéus (2º Ofício) - BA, no dia 30 de agosto de 1985, residente e domiciliado 
no Jardim Novo Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Miguel Rodrigues Santos e de 
Maria Nildes Vieira Lemos. A pretendente: JACKELINE FREITAS DE AZEVEDO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo (Registrada em 
Itaquera) SP, no dia 29 de julho de 1988, residente e domiciliada no Jardim Novo Carrão, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Ferreira de Azevedo e de Diva de Freitas Azevedo. NIHIL

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BERNARDO DE OLIVEIRA GUERRA RICCA, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em Angra dos Reis (Registrado no distrito de Vila de 
Mambucaba) RJ, no dia 24 de março de 1985, residente e domiciliado na Vila Carrão, 
São Paulo - SP, fi lho de Hercules Ricca Neto e de Marcia de Oliveira Guerra Ricca. A 
convivente: CAMILA BARBOSA CANESQUI DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo (Registrada no Pari) SP, no dia 20 de outubro de 1977, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de José Canesqui de Souza 
e de Maria da Penha Barbosa. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1525, I, III e IV 
do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei 9278/96. R$ 35,00

O convivente: ADILIO MAMEDIO CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Santo André (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 14 de julho 
de 1983, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo 
Mamedio dois Santos e de Iraildes Carlos da Silva dos Santos. A convivente: DAIANE SILVA 
GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 27 de 
julho de 1989, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Adalgiso 
Heliodoro Guimarães e de Marylucia da Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1525, I, III e IV 
do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei 9278/96. NIHIL
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

O pretendente: JHONATAN CARLOS MONTEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de logistica, nascido em Itapevi - SP, no dia 22/06/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Monteiro e de Jacinta Carlos 
Santos. A pretendente: GISELE DIAS LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/08/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Lopes e de Rita de Cassia Dias Lopes.

O pretendente: ANTONIO FRANCO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Timbauba - PE, no dia 18/06/1975, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Franco da Silva e de Maria da 
Luz da Silva. A pretendente: MARIA NÚBIA CONSTANTINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Porto Real do Colegio - AL, no 
dia 30/10/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geovaldo 
Constantino da Silva e de Marinalva Tavares da Silva.

O pretendente: NOEL NASCIMENTO REIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em Cipó - BA, no dia 21/09/1959, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Antonio Reis e de Josefa Nascimento Reis. 
A pretendente: ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Floresta - PE, no dia 14/05/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Vicente dos Santos e 
de Maria José da Silva Santos.

O pretendente: VITOR ALVES PEGORARO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão atendente de cal center, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1997, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de André Pegoraro e de Zilda 
Alves da Silva. A pretendente: CAROLINA MARCONDES DE CARVALHO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente de cal center, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ilço Azarias de Carvalho e de Debora Dias Marcondes.

O pretendente: DOGIVAL CONÇALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Nova Soure - BA, no dia 13/07/1973, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves dos Santos 
e de Maria Bernadete de Jesus. A pretendente: MARIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA, 
nacionalidade brasileira, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Lagardo - SE, 
no dia 10/07/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Salvador dos Santos e de Josefa Maria de Jesus.

O pretendente: LEANDRO ALBERTO RUSSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/01/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Russo Neto e de Vanda Aparecida Russo. A 
pretendente: TAUANI SILVA DE MELLO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valter de Mello e de Tânia Maria dos Santos Silva de Mello.

O pretendente: REGINALDO JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão eletrecista, nascido em EngenheiroBeltrão - PR, no dia 21/07/1963, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Evangelista da Silva 
e de Enedina Mendes da Silva. A pretendente: RISALVA FRANCISCA RODRIGUES DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em 
Araripina - PE, no dia 20/08/1956, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Raimunda da Silva e de Francisca Pedrina da Silva.

O pretendente: DANILO DE SOUSA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Armindo Teixeira Santos e de Neide 
de Sousa Santos. A pretendente: LUANA DO LAGO SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/06/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Serafi m da Silva 
e de Ednaura Batista do Lago Silva.

O pretendente: DANILO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão comprador, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças Alves dos Santos 
Sega. A pretendente: DARLENE MARIA DA SILVA SOARES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante de loja, nascida em Vicência - PE, no dia 26/03/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Abdon Alves Soares 
e de Elzeli Maria da Silva.

O pretendente: GUTEMBERG RUFINO ALVES DE SANTANA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Florisvaldo Costa de San-
tana e de Dirce Rufi no Alves de Santana. A pretendente: KAWANE OLIVEIRA PIRES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 19/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jair Oliveira Pires e de Alessandra Martins.

O pretendente: RAFAEL BALBINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Arujá - SP, no dia 06/09/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Balbino da Silva e de Marleide 
Maria da Silva. A pretendente: LARISSA TIFFANY PAES DA SILVA BRAZÃO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 20/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ireu 
Brazão Junior e de Michelle Paes da Silva.

O pretendente: MARCELO VITOR, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1978, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pinto Vitor Junior e 
de Luzia Aparecida Vitor. A pretendente: ROSANGELA MARIA DE LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão polidora, nascida em São Lourenço da Mata 
- PE, no dia 17/12/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edvaldo Feliz de Lima e de Severina Adelaide da Silva.

O pretendente: EDILSON GUEDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão contador, nascido em Angelim - PE, no dia 04/11/1966, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hermes Carlos dos Santos e de 
Erenita Guedes dos Santos. A pretendente: SILVÂNIA DA SILVA RUFINO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Água Branca - AL, no dia 
03/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cícero Rufi no 
e de Maria da Conceição da Silva Rufi no.

O pretendente: RODRIGO DE ALMEIDA DANIEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/03/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino Rodrigues da 
Silva e de Edna Maria de Almeida Daniel. A pretendente: LETICIA GABRIELLE BON-
FIM, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 29/05/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sandra Maria Bonfi m.

O pretendente: GILBERTO GREGÓRIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão ajudante de loja, nascido em Embu das Artes - SP, no dia 
08/07/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rufi no dos 
Santos e de Gilda Grigorio dos Santos. A pretendente: VALÉRIA GOMES DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão agente de produção, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 21/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Laurentino Francisco de Oliveira e de Aparecida Gomes de Oliveira.

O pretendente: LIONETE DOS SANTOS GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente, nascido em Itapecaetá - BA, no dia 15/03/1978, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Gualberto Gomes e de Marina 
dos Santos Gomes. A pretendente: ELIÊNE GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Antonio Cardoso - BA, no dia 28/10/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Correia da Silva e 
de Maria Gomes da Silva.

O pretendente: DIEGO TIGERIO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Guarulhos - SP, no dia 20/08/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva Souza e de Ivete Tigerio 
de Souza. A pretendente: JOSIVÂNIA ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Canapi - AL, no dia 24/08/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Messias Alves Silva e de 
Maria do Carmo Silva.

O pretendente: ÉDSON PIRES DE AMORIM JUNIOR, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de montagem, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 24/07/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Édson 
Pires de Amorim e de Maria Lucilena da Costa Amorim. A pretendente: ELIENE DE 
FIGUEIRÊDO BRANDÃO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de telemarketing, nascida em Xique-Xique - BA, no dia 08/07/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Marcelino Brandão e de 
Sueli de Figueirêdo Brandão.

O pretendente: EDUARDO APARECIDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/01/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alceu Candido da Silva e de Clemencia 
Quirina da Silva. A pretendente: TALITA SEVERA GOMES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos - SP, no dia 22/04/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Severino Gomes 
e de Edivane Severa Gomes.

O pretendente: SIOMAR DA CUNHA FROTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão laqueador, nascido em Guanambi - BA, no dia 01/02/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eulina da Cunha Frota. A preten-
dente: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Iguaraci - PE, no dia 19/03/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Panta da Silva e de Cícera 
Bernado da Silva.

O pretendente: GABRIEL BARBOSA MADUREIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão operador de câmera, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 15/07/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Carlos Rodrigues Madureira e de Ivani Aparecida Barbosa Madureira. A pretendente: 
NOEMI ANDRADE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/08/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz Lima e de Maria do Carmo Camilo de 
Andrade Lima.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendnete: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de farmácia, nascido nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia (20/09/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roque Deli Ferreira dos Santos 
e de Erenilda Brito Silva dos Santos. A pretendente: NATHALIA BARRETO TELESKE 
BRITTO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (05/09/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Joel Teleske Britto e de Adelice Alves Barreto.

O pretendnete: ANTONIO LOPES DOS REIS JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/08/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Lopes dos Reis e de Tereza da Silva dos Reis. 
A pretendente: MÔNICA PATRICIA CORREIA DE ARAUJO, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (04/05/1968), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Zezuito Assis de Araujo e de Severina 
Correia de Araujo.

O pretendnete: ARIEL PERALTA, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido no 
Paraguai, no dia (16/12/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Zonia Maria Peralta. A pretendente: BRENDA JAQUELINE PEREZ, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida na Bolívia, no dia (19/01/1996), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jhanett Milagros Perez Escobar.

O pretendente: RENATO DE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (23/09/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Roberto de Carvalho Silva e de Maria Roseane de Carvalho 
Silva. A pretendente: MICHELE TORRES DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
promotora de eventos, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/10/1989), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de  Marcos Antonio Borges de Carvalho 
e de Maria Valdenice de Torres.

O pretendente: ISIQUIEL CASTRO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em Sapeaçu - BA, no dia (20/12/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Irene de Siqueira Pereira. A pretendente: 
CÍCERA GERALDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Mauriti (1º Ofício) - CE, no dia (23/07/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Joaquim Geraldo de Lima e de Maria Francisca da Silva Lima. 

O pretendente: DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
pizzaiollo, nascido em Ribeira do Pombal - BA, no dia (02/02/1973), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Terêncio Ribeiro de Souza e de Rosa Alves Costa. 
A pretendente: JOSIMARI MIRANDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ribeira do Pombal (Distrito Sede do Município de Banzaê) - BA, no dia 
(24/08/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Teixeira da 
Silva e de Antonia Miranda da Silva. 

O pretendente: ADALBERTO VALETIM DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/12/1958), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de  Ezio Valentim dos Santos e de Gilda Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: SUELI CORCI FERREIRA, estado civil viúva, profi ssão psicóloga, nascida 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (06/04/1957), residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de  Manoel da Silva Ferreira e de Carmen Corci Ferreira. 
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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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:

JOSÉ SEVERINO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Paula Cândido, 
Estado de Minas Gerais, Paula Cândido, MG no dia dez de maio de mil novecentos e 
quarenta e sete (10/05/1947), residente e domiciliado Rua Quatro de Julho, número 55, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Teofi lo de Lana e de 
Maria Geralda de Jesús. WANDA FABBRI PEREIRA, estado civil viúva, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de dezembro 
de mil novecentos e cinquenta e nove (20/12/1959), residente e domiciliada Rua Baltazar 
Nunes, número 600, bloco 03, apartamento 41, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Albino Fabbri e de Ruth Correa Fabbri. 

WILTON RIBEIRO DE NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-85,FLS.202 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/10/1985), residente e domiciliado Rua Rio 
Birigui, número 202, casa 02, Gleba do Pessego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Floriano 
Ribeiro de Novais e de Claudivina Jose Cardoso. JULIANA ALMEIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-98,FLS.178V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e sete (24/07/1987), 
residente e domiciliada Rua Rio Birigui, número 202, casa 02, Gleba do Pessego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Eraciano da Silva e de Vanusia de Almeida Xavier. 

MARCOS DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e três (08/06/1973), 
residente e domiciliado Rua Inauini, número 182, casa 01, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Dias da Silva e de Izaura Ferreira dos Santos Silva. 
CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/051.FLS.084V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro 
de mil novecentos e setenta (18/12/1970), residente e domiciliada Rua Duarte Lobo, número 
83, bloco C, apartamento 23, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Raymundo Mattos e de Lusinete Dias de Oliveira. 

ERICKSON CALDEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão metrologista pleno, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/174.FLS.219V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), residente e domiciliado Rua 
Antônio Gandini, número 799, bloco C, apartamento 51, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Augusto Rodrigues de Souza e de Janete Rodrigues Caldeira de Souza. TATIANE MARTINS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/236.
FLS.243-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (15/03/1995), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, número 
1629, apartamento 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Givanildo Martins da Silva e de Maria Odete Bezerra de Sá da Silva. 

ELTON FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Novo Oriente, Estado do Piauí (CN:LV.A/008.FLS.136V-VÁRZEA GRANDE/PI), Novo 
Oriente, PI no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e um (02/05/1981), residente 
e domiciliado Rua Marieta Baldez, número 76, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Vicente Ferreira de Oliveira e de Elizabete Ferreira Leal. JESSESLAI DE 
CARVALHO SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, neste 
Estado (CN:LV.A/141.FLS.300V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia dezenove de novembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (19/11/1994), residente e domiciliada Rua Petúnia, 
número 29, Jardim das Flores, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lha de Raimundo 
Nonato de Sousa e de Maria de Lourdes Carvalho Sousa. 

APARECIDO EMILIANO LOPES, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia doze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/10/1984), residente e domiciliado Rua 
Palma Sola, número 208, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Osvaldo Rogerio Lopes e de Elizabete Fernandes Lopes. TATIANE MATAVELLI, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e dois (05/07/1982), residente 
e domiciliada Rua Palma Sola, número 208, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gloria Cilene Matavelli. 

EDVAN JOSÉ DE AZEVÊDO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Jaboatão 
dos Guararapes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/046.FLS.005-CAVALEIRO-3º DISTRITO 
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Jaboatão dos Guararapes, PE no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e setenta e três (17/09/1973), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, número 2500, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Henrique de Azevêdo e de Antonia Maria da Silva. CRISTIANE SOUSA FERNANDES, 
estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em Belém, Estado do Pará, Belém, PA 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e setenta e cinco (28/07/1975), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, número 2500, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ribamar Fernandes e de Elisabeth Sousa Fernandes. 

CLINTON MARQUES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar service desk, nascido 
em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV A-98,FLS.110-CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (10/11/1995), 
residente e domiciliado Rua Casa no Campo, número 251, bloco G, apartamento 54, 
Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Leonardo de Lima e de Maria de Fatima Marques Amaral. ANDREZA VANDERLEI 
DANTAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-161,FLS.80 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e noventa e seis (18/07/1996), residente e domiciliada Rua Casa no 
Campo, número 251, bloco G, apartamento 54, Conjunto Habitacional José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana Vanderlei Dantas. 

ROBSON CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Subdis-
trito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 63,FLS.189-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia três de junho de mil novecentos e setenta e quatro (03/06/1974), residente e domiciliado 
Rua Adelino Polesi, número 94, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Sebastião Teodoro da Silva e de Tereza do Socorro Silva. ROSIVÂNIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco (CN:LV-
A-02,FLS.66-3º DISTRITO DE ENTRONCAMENTO-LAGOA DOS GATOS/PE), Lagoa 
dos Gatos, PE no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (20/02/1977), 
residente e domiciliada Rua Adelino Polesi, número 94, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro José da Silva e de Doralice Porcina da Silva. 

DANILO SILVA MATOS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.084-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(31/08/1986), residente e domiciliado Rua Mandassaia, número 433, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Matos Araujo e de 
Edna Elizabeth da Silva. CATALINA BOSSIO HERNANDEZ, estado civil solteira, profi ssão 
analista de sistemas, nascida em Bogotá - Colombia, Colombia no dia vinte e três de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (23/06/1988), residente e domiciliada Rua Mandassaia, 
número 433, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edgardo Segundo Bossio Miranda e de Martha Elena Hernandez Parrasi. 

ROBSON LEMOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de vendas, nascido 
em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV-A 48,FLS.275V-IGUÁ-MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vítória da Conquista, BA no dia vinte e seis de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (26/01/1992), residente e domiciliado Avenida Caititu, 
número 1109, casa 03, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Domingos Souza Pereira e de Elza Silva Lemos. TAYNÁ DA SILVA LOPES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Distrito de Jaraguá, nesta Capital (CN:LV-A-48-
,FLS.255V JARAGUÁ/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (13/09/1995), residente e domiciliada Avenida Caititu, número 1109, 
casa 03, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo 
Rodrigues Lopes e de Adriana Margarida da Silva. 

MÁRCIO JÚNIOR RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão ajudante de vias, nas-
cido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e 
setenta (17/09/1970), residente e domiciliado Rua Miranorte, número 158, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Evaristo Rodrigues e de Efi gênia Machado 
Rodrigues. ANA PAULA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A 32,FLS.36V-ACLIMAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (07/04/1985), 
residente e domiciliada Rua Miranorte, número 158, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Barbosa Ferreira e de Maria Doraci da Conceição Ferreira. 

JOANNES VIEIRA DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e quarenta e nove (04/02/1949), residente e domiciliado Rua Silvio Barbini, 
número 46, bloco C, apartamento 12, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira de Castro e de Maria Vieira de Lima. VANDA LÚCIA 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Antonio Martins, 
Estado do Rio Grande do Norte, Antonio Martins, RN no dia dez de maio de mil novecentos 
e sessenta (10/05/1960), residente e domiciliada Rua Silvio Barbini, número 46, bloco C, 
apartamento 12, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Rodrigues da Silva e de Francisca Maria da Conceição Silva. 

MATEUS SOARES FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em Subdis-
trito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.026 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (16/02/1995), residente e 
domiciliado Rua Salvador do Sul, número 333, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nivaldo França e de Daicê Soares da Rocha França. VANESSA FREIRE 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/616.FLS.061-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa e cinco (06/03/1995), residente e 
domiciliada Rua Domingos Trigueiros, número 05-A, Jardim Helena, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Barbosa de Souza e de Maria do Socorro Freire de Souza. 

LEONARDO DE AZEVEDO COMITRE, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/190.FLS.179V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e um (27/04/1991), residente e domiciliado 
Rua Guariuba, número 269, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Comitre 
Grazina e de Zulmira de Azevedo Comitre. MAYARA DA CRUZ RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/212.FLS.068 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (16/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Guariuba, número 269, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ronaldo Rodrigues de Lima e de Rosangela Leal da Cruz de Lima. 

BENJAMIM RODRIGUES PINHEIRO SEQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de telecomunicações, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-399,FLS.246V-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/08/1987), residente e domiciliado Rua Carlos Mazer, 
número 416, bloco 02, apartamento 41, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria de Fatima Rodrigues Pinheiro Sequeira. DÉBORA SANCHEZ ROCHAEL, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV-A 235,FLS.232V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (22/12/1987), residente e domiciliada 
Rua Carlos Mazer, número 416, bloco 02, apartamento 41, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Otavio Rochael e de Elisabete Sanchez Rochael. 

JONATHAS CLAYTON TINTI, estado civil divorciado, profi ssão biomédico, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta 
(09/05/1980), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, número 551, torre D, 
apartamento 71, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson José Tinti e de 
Clotilde de Souza Tinti. KEILA CRISTINA AMANCIO CABRAL, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-070,FLS.71V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e três (16/07/1983), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, número 551, torre D, apartamento 71, 
Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Amancio Cabral e de Sonia Maria 
Barbosa da Silva Cabral. 

FÁBIO MANABE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e setenta e cinco (03/04/1975), 
residente e domiciliado Avenida Campanella, número 2.092, bloco 05, apartamento 82, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Shinji Manabe e de Taeko 
Manabe. ANGELA TORRES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão engenheira 
civil, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (18/10/1978), residente e domiciliada Avenida Campanella, 
número 2.092, bloco 05, apartamento 82, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Roque da Silva e de Maria Torres da Silva. 

MARCIO DOS SANTOS MOURA, estado civil divorciado, profi ssão farmacêutico, nascido 
em Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de 
mil novecentos e setenta e seis (29/05/1976), residente e domiciliado Rua Salvador do 
Sul, número 178, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pinto 
de Moura e de Thereza dos Santos Moura. MÁRCIA REGINA DE BRITO, estado civil 
divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e setenta e oito (16/03/1978), 
residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, número 178, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Orlando Carlos de Brito e de Maria José de Brito. 

VINÍCIUS HENRIQUE SARDINHA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV A-118,FLS.87V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (28/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Vilar do Paraíso, número 109, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Sardinha e de Maria de Fátima Esteves de Jesus 
Sardinha. CAMILA BOMBONATO DE MELO RIOS DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão protética, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-93,FLS.244V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (23/01/1987), 
residente e domiciliada Rua Veríssimo da Silva, número 576, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Mario Rios da Silva e de Alzira 
Bombonato de Melo Rios da Silva. 

SILDEMAR PEREIRA PARANHOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de maquina, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.284V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e setenta e nove (18/03/1979), 
residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, número 206, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Paranhos Rio Branco e de Maria Clara Pereira 
Paranhos. PAULA PRADO CLEMENTE, estado civil solteira, profi ssão afi adora de peças, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/159.FLS.018-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e três (07/03/1983), residente 
e domiciliada Rua José Henrique Tomaz de Lima, número 206, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Clemente e de Benedicta Prado Florencio. 

MATHEUS GOMES DE LUCA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/427.FLS.042-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e seis (01/04/1996), residente e 
domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, número 326, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Daniel Garcia de Luca e de Djislani Barbosa Gomes de Luca. 
LETICIA FREITAS GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de departamen-
to, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/490.FLS.224-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e três 
(01/04/1993), residente e domiciliada Rua Padre Natal Pigato, número 13, Vila Missio-
nária, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jose de Arimateia Guimarães e de Geralda 
de Freitas Guimarães. 

EDILSON DA SILVA LOPES, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
Anajatuba, Estado do Maranhão, Anajatuba, MA no dia dez de maio de mil novecentos e 
setenta e um (10/05/1971), residente e domiciliado Rua Bertalha, número 16, Jardim São 
João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ancelmo Lopes e de Maria Eunice da 
Silva Lopes. ARILMA DA SILVA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.050-BOM JESUS DA LAPA/
BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/01/1982), residente e domiciliada Rua Bertalha, número 16, Jardim São João, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Cruz e de Antônia da Silva Cruz. 

EDUARDO ANDRÉ DELPINO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (18/10/1983), residente e domiciliado Rua Baltazar Donato, número 92, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Luiz Delpino e de Estela Maris de 
Abreu Delpino. ADRIANA SILVA MEIRELES, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/046.FLS.229V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e oitenta (21/03/1980), residente e domiciliada 
Rua Baltazar Donato, número 92, Vila Carmosina, neste Distrito, Sãp Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Alexandre Meireles e de Maria Marli Meireles. 

VINICIUS HENRIQUE DA COSTA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-142,FLS.092-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (23/09/1995), residente e domiciliado Rua Fernando de Augsburgo, 
número 195, bloco A, apartamento 21, Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei de Souza e de Luciene Roberta da 
Costa Souza. BIANCA MELO NUNHEZI PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-214,FLS.12 GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 
noventa e oito (25/11/1998), residente e domiciliada Travessa Carlota Mena, número 
17, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Nunhezi Pereira 
Junior e de Rosangela Melo da Silva Nunhezi Pereira. 

ANTONIO BATISTA CHAVES, estado civil divorciado, profi ssão corretor de imóveis, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e sessenta e oito (22/03/1968), residente e domiciliado Rua João da 
Costa Ferreira, número 01-B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
da Luz Chaves e de Maria Batista Chaves. CAROLINE AVELINO FERREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (17/04/1985), residente 
e domiciliada Avenida Augusto Antunes, número 1.573, Vila Ramos, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira e de Cleusa Maria Avelino Ferreira. 

DANIEL DE NOVAES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Maracás, Estado da Bahia (CN:LV-A-20,FLS.296 MARACÁS/BA), Maracás, BA 
no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (02/09/1982), residente 
e domiciliado Rua Azul da Cor do Mar, número 1820, casa 03, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael Alves Guimarães e de Aurelina de Jesus 
de Novaes. SUELLEN JOSIANE BONKE, estado civil divorciada, profi ssão vende-
dora, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (23/02/1985), residente e domiciliada Rua Azul da 
Cor do Mar, número 1820, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marli Aparecida Bonke. 

ALEF DOS SANTOS GRANGEIRO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/238.FLS.148 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (07/12/1995), residente e domi-
ciliado Rua Jorge de Almeida Quirino, número 366, Artur Alvim, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ferreira Grangeiro e de Maria Aparecida Silva Santos 
Grangeiro. NATHÁLIA HIROMI ISHIDA ASSUNÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/316.FLS.297-
BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e noventa 
e oito (09/06/1998), residente e domiciliada Rua Surucuás, número 156, Cidade A.E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Paulo Santos Assunção e de 
Maria Midori Ishida Assunção. 

MARCOS CESAR FREITAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nasci-
do em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.039V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (30/12/1979), 
residente e domiciliado Rua Serrana, número 446, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Lima e de Maria de Fatima Freitas. GRACIANE 
MOURA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (02/06/1975), residente e domiciliada Rua Canarana, número 471, Jardim Danfer, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Walterson Panciano dos Santos e de 
Irani Moura dos Santos. 

RENATO GRACIOSO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil nove-
centos e oitenta e três (08/09/1983), residente e domiciliado na Rua Domingos Lisboa, 
número 103, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Gracioso Neto e de Maria de Carvalho Gracioso. DÉBORA 
RIBEIRO BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de desenvolvimento 
infantil, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia 
três de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (03/01/1982), residente e domiciliada 
na Rua Nossa Senhora Conceição Aparecida, número 703, casa 02, Quitaúna, Osasco, 
neste Estado, Osasco, SP, fi lha de Francisco Bispo dos Santos e de Haydee Ribeiro da 
Silva Loriato. Cópia enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 
Subdistrito de Osasco, neste Estado. 

ROBSON FERNANDES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletronico, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.028-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta (14/09/1980), 
residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, número 199, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Fernandes de Carvalho e de 
Vera Lucia de Carvalho. FABIANE DE OLIVEIRA NAVARRO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.082V-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (19/08/1985), residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, número 199, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Marino Navarro 
e de Maria Salete de Oliveira. 

ANDRÉ FLORENTINO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão representante 
de vendas, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-58,FLS.142 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de julho de mil novecentos e setenta e dois (02/07/1972), residente 
e domiciliado Rua Sebastião de Barros, número 251, Jardim Helena, Guaianases, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Vanildo Florentino da Silva e de Maria Teresa 
da Silva. JOSIANI BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Ubiratã, Estado do Paraná (CN:LV-A-17,FLS.56 UBIRATÃ/PR), Ubiratã, 
PR no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e seis (20/05/1986), residente 
e domiciliada Rua Arraial da Anta, número 302, apartamento 34, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando dos Santos e de Cleuza Aparecida 
Batista dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: WELLINGTON THIAGO FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 28/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Fran-
cisco e de Ione das Graças Francisco. A pretendente: FABIANA DE CARVALHO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida em 
Santo André - SP, no dia 02/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ernesto Jose Servo do Nascimento e de Isabel Natalia 
de Carvalho Nascimento.

O pretendente: FELIPPE JOSÉ GUERRA PAIVA SANTANA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão corretor de imóveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/03/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilton Paiva de Santana e de 
Regina Andreza Guerra Paiva Santana. A pretendente: JESSICA ALEXANDRE PINHO 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assessora tributária, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 20/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jorge Expedito de Sousa e de Maria Giani Pinho de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE LEMES PONCE, estado civil solteiro, profi ssão gestor 
predial, nascido em Santo André - SP, no dia 22/02/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido Ponce e de Maria Regina 
Lemes. A pretendente: DAIANE LOPES CABRERA, estado civil solteira, profi ssão 
gerente comercial, nascida em Mauá - SP, no dia 13/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romildo Lopes Cabrera e de Teresinha 
Auta Cabrera.

O pretendente: ANTONIO VENTRIGLIA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/07/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Biagio Ventriglia e de Svitlana Novochatsky Ventriglia. A pretendente: 
JACQUELINE MARA BÊTE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 21/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Douglas Bête e de Salua Aparecida Bête.

O pretendente: GUSTAVO YUJRA MAMANI, nacionalidade boliviana, estado civil solteiro, 
profi ssão costureiro, nascido em La Paz, Bolívia, no dia 17/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Portugal Yujra Mamani e de Matilde Mamani 
Chambi. A pretendente: TANIA IRIS SUYO TOLA, nacionalidade boliviana, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Oruro, Bolívia, no dia 17/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Suyo Torrico e de Olga 
Lucia Tola Mamani.

O pretendente: WALFRIDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walfrido Rodrigues dos 
Santos e de Marly Brandão dos Santos. A pretendente: JAQUELINE LAMB, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceira, nascida em Giruá - RS, no dia 10/03/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irineu Pedro Lamb 
e de Iolanda Irma Lamb.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RATTI DONNINI, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1967, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helio Donnini e de Maria 
Cilene Ratti Donnini. A pretendente: LUIMAR MOLINA, estado civil solteira, profis-
são médica veterinária, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/06/1968, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Miguel Molina e de 
Silvia Aparecida Molina.

O pretendente: DOUGLAS FIRME FIGUEIREDO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Santo André - SP, no dia 25/01/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Teixeira Firme Figueiredo e de Maria 
Olinda Dias Figueiredo. A pretendente: LILIAN LOPES COELHO, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delci Moreira Coelho e de Mercia 
Lopes Coelho.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1978, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Wagner dos Santos Pereira 
e de Eunice Freire Pereira. A pretendente: SANDRA REGINA IGLESIA, estado civil 
solteira, profi ssão auditora, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/02/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delfi no Iglesia Vensal e de 
Maria Dolores Iglesia.

O pretendente: ÉDER SNEIDERIS, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 14/12/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Guilherme José Sneideris Neto e de Angelina Guimarães Sneideris. 
A pretendente: MARIA EUGÊNIA ALVARES MANTOVANI, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/12/1990, residente e domiciliada 
em Francisco Morato - SP, fi lha de Mario Mantovani e de Maria de Lurdes Rossi Alvares 
Mantovani.

O pretendente: CARLOS EDUARDO CRIVELLARI, estado civil solteiro, profi ssão segu-
rança pessoal, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/07/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Crivellari Junior e de Maria Rita Crivellari. 
A pretendente: THAIS MICHELE BUSTAMANTE SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ferreira da Silva Filho e de Maria da 
Conceição Bustamante Silva.

O pretendente: FRANCISCO PASSARINI, estado civil viúvo, profissão aposenta-
do, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nazareno Passarini e de Angelina Camarieri 
Passarini. A pretendente: ROSANA SARA OLIMPIO RIBEIRO, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em Cornélio Procopio - PR, no dia 09/05/1964, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josias Olimpio e de Fran-
cisca Borges Olimpio.

O pretendente: JEAN FIOLA DANTAS, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Evaristo de Oliveira Dantas e de Sonia 
Fiola Dantas. A pretendente: CINTIA BAQUINI CARVALHO, estado civil solteira, 
profissão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/10/1990, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, filha de Mauricio Theodoro Carvalho e de Lilian 
Bellei Baquini Carvalho.

O pretendente: HELIO DE LUCCA, estado civil viúvo, profi ssão projetista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/07/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Reinaldo de Lucca e de Ida de Lucca. A pretendente: MARINALVA 
NUNES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Formosa - BA, 
no dia 11/12/1954, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria Alice Nunes da Cunha.

O pretendente: RICARDO CASTILHO PINTER, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/01/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Doroval Pinter e de Marilda 
Castilho Pinter. A pretendente: REJANE ALVES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/02/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Alves e de Sonia Regina 
Szekely Alves.

O pretendente: WAGNER LOURENÇO GONÇALVES GUIMARÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner de Morais Guimarães e de 
Maria Albertina Gonçalves Guimarães. A pretendente: NATALIA CRISTINA BARBATTI, 
estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderley Miguel 
Barbatti e de Iraci Moscheta Barbatti.

O pretendente: VINICÍUS SESTITO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Itú - SP, no dia 21/07/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edson José de Almeida e de Solange Sestito de Almeida. A 
pretendente: TAÍS DE PAULA FURBETTA, estado civil solteira, profi ssão estudante 
de medicida veterinária, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/08/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ézzio Felippe Furbetta Junior e 
de Maria Helena de Paula Furbetta.


