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“Odeio quem me 
rouba a solidão sem 
verdadeiramente 
me oferecer 
companhia”.
Friedrich Nietzsche (1844/1900)
Filósofo alemão 

BOLSAS
O Ibovespa: +3,73% Pontos: 
61.813,82 Máxima de +3,74% 
: 61.815 pontos Mínima de 
+0,07% : 59.631 pontos Volume: 
7,45 bilhões Variação em 2017: 
2,63% Variação no mês: 2,63% 
Dow Jones: +0,25% (18h32) 
Pontos: 19.811,67 Nasdaq: 
+0,5% (18h32) Pontos: 5.409,87 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2604 Venda: R$ 3,2615 
Variação: -0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2626 Venda: R$ 
3,2632 Variação: -0,3% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,4000 Variação: 
-0,96% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,25% 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$ 1.162,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,89%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,100 
Variação: +0,92%.

Cotação: R$ 3,2890 Variação: 
-0,77% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,0414 Venda: US$ 1,0416 
Variação: -0,49% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3930 Venda: R$ 
3,3950 Variação: -1,11% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3070 Ven-
da: R$ 3,5570 Variação: -1,39%.

Ibovespa Futuro: +4,1% Pontos: 
62.760 Máxima (pontos): 62.800 
Mínima (pontos): 60.770. Global 
40 Cotação: 917,003 centavos 
de dólar Variação: -0,42%.

Porto Alegre - Decidida 
a suspender defi nitiva-
mente as atividades da 

fábrica localizada em Alegre-
te, no oeste do Rio Grande 
do Sul, a Marfrig manteve as 
portas da unidade fechadas 
ontem (3), dia em que os fun-
cionários voltariam de férias 
coletivas. Como uma decisão 
judicial proibiu a empresa de 
demitir os 648 trabalhado-
res até que se chegue a um 
acordo com o sindicato da 
categoria, a solução encon-
trada foi mantê-los em casa, 
em licença remunerada

A Marfrig informou na 
metade de dezembro que fe-
charia a unidade de Alegrete, 

     

Marfrig respeita decisão de 
não demitir, mas mantém 
fábrica fechada no RS

alegando baixa oferta de gado 
na região. A intenção inicial 
era efetivar os desligamentos 
no início de 2017, assim que 
os funcionários retornassem 
das férias. Só que no último 
dia 28 uma decisão da Justi-
ça do Trabalho suspendeu a 
demissão em massa. 

A liminar impede que a com-
panhia rescinda os contratos 
antes que haja uma nego-
ciação com o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Alegrete 
(STIAA). A multa prevista em 
caso de descumprimento é de 
R$ 100 milhões. 

A Marfrig reiterou que, em 
respeito a liminar proferida 

pela Justiça do Trabalho de 
Alegrete, "as rescisões con-
tratuais estão suspensas mo-
mentaneamente". A empresa 
esclarece que os salários do 
mês de janeiro serão pagos "a 
título de licença remunerada". 
Na nota, a Marfrig diz também 
que se mantém aberta para 
negociação coletiva com a ca-
tegoria. A primeira audiência 
de conciliação ainda não foi 
marcada. 

O sindicato não nutre espe-
ranças de reverter a decisão 
da Marfrig e, por isso, cen-
trará esforços na tentativa de 
garantir uma compensação 
aos trabalhadores além da 
rescisão contratual. A ideia é 

A Marfrig informou na metade de dezembro que fecharia a unidade de Alegrete,

alegando baixa oferta de gado na região. 

pleitear o pagamento de plano 
de saúde e outros benefícios 
por pelo menos seis meses. 

"Sabemos que é muito difícil 
que eles voltem atrás", disse o 

presidente do STIAA, Marcos 
Rosse. Segundo ele, a compa-
nhia já teria começado a tirar 
máquinas e equipamentos de 
dentro do frigorífi co de Ale-

grete. A ideia é fortalecer a 
operação das unidades de 
Bagé e São Gabriel, tam-
bém no Rio Grande do Sul 
(AE).

A montadora norte-america-
na Ford cancelou a construção 
de uma fábrica de US$ 1,6 
bilhão no México e decidiu 
investir parte desse dinheiro, 
US$ 700 milhões, na ampliação 
de sua planta em Flat Rock, 
norte dos Estados Unidos. A 
cidade fi ca nos arredores de 
Detroit, metrópole que vem 
sofrendo nos últimos anos por 
conta da fuga da indústria auto-
mobilística para outros países. 
A fábrica mexicana fi caria em 
San Luis Potosí, no centro da 
nação latina.

O anúncio foi feito poucas 
horas depois de o presidente 
eleito dos EUA, Donald Trump, 
ter ameaçado aumentar os 
impostos sobre os carros pro-
duzidos pela GM no México. 
Segundo a emissora “Fox 
News”, o CEO da Ford, Mark 
Fields, disse que as políticas 
prometidas pelo republicano 
foram cruciais para a decisão 
da montadora.

“Nós acreditamos que refor-
mas fi scais e regulatórias são 
necessárias para impulsionar 
a competitividade dos EUA”, 

Presidente da Ford,

Mark Fields.

São Paulo - O número de 
empresas que optou por migrar 
para o mercado livre de energia 
em 2016 saltou para 2.303, ante 
93 em 2015. Isso representa um 
aumento de 25 vezes na quanti-
dade de pedidos aprovados de 
adesão de consumidores para 
migração, de acordo com a 
Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE).

A maior parte das adesões, 
91%, foi de consumidores es-
peciais, ou seja, empresas com 
demanda entre 0,5 MW e 3MW 
e que são obrigadas a adquirir 
energia de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas ou de fontes 
incentivadas especiais, como 
energia eólica, a biomassa ou 
solar. Assim, o mercado livre 
ampliou sua representatividade 
no consumo total de energia no 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN), de 23,3% em outubro de 
2015 para os atuais 27%.

“Um conjunto de fatores, como 
o aumento da tarifa no mercado 
regulado, a simplifi cação da me-
dição e a melhora na hidrologia, 

Famílias de detentos 
mortos em Manaus 
serão indenizadas

O governo do Amazonas 
anunciou que vai indenizar as 
famílias dos 56 presos mortos 
no Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim (Compaj), em 
Manaus. O governador José 
Melo também determinou que 
as secretarias de Administra-
ção Penitenciária (Seap), de 
Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc) e de Assis-
tência Social (Seas) prestem a 
ajuda necessária às famílias dos 
detentos mortos. As secretarias 
estão montando um grupo de 
trabalho para iniciar os proce-
dimentos de assistência. 

Já a Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) iniciou os trâmites 
para indenizar as famílias que 
tiverem direito, conforme esta-
belece a Constituição Federal 
e decisões do STJ e do STF. A 
Procuradora-Geral do Estado, 
Heloysa Simonetti, afi rmou que 
os trabalhos no órgão já come-
çaram e nos próximos dias ocor-
rerão reuniões com a direção da 
Seap e membros da Defensoria 
Pública do Estado para estipu-
lar os procedimentos a serem 
seguidos para o pagamento das 
indenizações (ABr).

A Organização Mundial do 
Turismo (OMT), agência das 
Nações Unidas, declarou 2017 
como o Ano Internacional 
do Turismo Sustentável. O 
principal objetivo é destacar 
o potencial do turismo para o 
desenvolvimento econômico 
sustentável, a geração de em-
pregos, redução da pobreza, 
proteção ambiental, defesa 
do patrimônio cultural, entre 
outras estratégias.

Segundo as Nações Unidas, 
um em cada 11 empregos no 

mundo são gerados pelo tu-
rismo. Além disso, o setor res-
ponde por 7% das exportações 
mundiais e 10% do PIB global. A 
OMT pretende estimular a ado-
ção de políticas públicas para o 
setor e promover o avanço da 
Agenda 2030 para o Desenvol-
vimento Sustentável, que tem 
o fortalecimento do turismo 
entre suas metas. O anúncio 
ofi cial do Ano Internacional do 
Turismo Sustentável será no dia 
18 de janeiro, durante evento 
em Madri (ABr).

Vista do Rio Preto no Parque Nacional da Chapada

dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás,

polo de turismo ecológico da região.

Poluição na China
O ano de 2017 começa com Pe-

quim e dezenas de outras cidades 
no centro e no norte da China com 
níveis altíssimos de poluição no ar 
e mais de 300 voos atrasados ou 
cancelados no país por esse motivo. 
Autoridades municipais do meio 
ambiente anunciaram  que a cidade 
estará nos próximos três dias em 
“alerta laranja”, o segundo pior na 
escala de nível de poluição. 

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, disse ontem 
(3) que o reajuste nas passa-
gens integradas do transporte 
público buscou manter o equi-
líbrio entre as necessidades das 
empresas e dos usuários. “Foi 
feito um trabalho bastante cri-
terioso. De um lado procurando 
não onerar o usuário, de outro 
lado, a saúde fi nanceira das 
empresas. Precisa expandir o 
metrô e os trens”, explicou após 
participar da assinatura de um 
acordo que garantiu um aporte 
de R$ 97,2 milhões do BNDES 
ao Instituto Butantan.

As passagens unitárias dos 
ônibus, trens e metrôs da capital 
paulista não foram reajustadas. A 
manutenção do valor dos bilhetes 
era uma promessa de campanha 
do prefeito João Doria. O trans-
porte sobre trilhos, no entanto, 
fica sob responsabilidade do 
governo estadual. Ao passar de 
um modal para outro, o usuário do 
Bilhete Único, cartão magnético 
recarregável, tem um desconto.

A passagem única está em R$ 
3,80 na capital. Ao passar do 
ônibus para o metrô ou trem 

Alckmin: foi um trabalho criterioso para não onerar o usuário e 

preservar a saúde fi nanceira das empresas.

Os novos prefeitos de Nova 
Iguaçu, São Gonçalo e Mes-
quita, na região metropolitana 
do Rio de Janeiro, decretaram 
calamidade fi nanceira em seus 
municípios após encontrar 
problemas nas contas públi-
cas, com salários atrasados de 
funcionários, corte de energia 
nas prefeituras e serviços, 
como coleta de lixo, paralisa-
dos por falta de pagamento. 
A medida vai durar 120 dias. 
O prazo do decreto pode ser 
prorrogado por iguais períodos 
caso a situação se mantenha 
inalterada.

Segundo decreto do prefeito 
de Nova Iguaçu, Rogério Lis-
boa, a folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais 
está atrasada por “seguidos 
meses” e o regime previden-
ciário encontra-se em “virtual 
estado de insolvência”, também 
com atraso de pagamento dos 
benefi ciários.
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Divulgação

ONU declara 2017 o 
Ano Internacional do 
Turismo Sustentável

Reajuste nas passagens buscou 
equilíbrio entre empresa e usuário

metropolitano, ou vice-versa, 
o usuário pagava um total de 
R$ 5,92. Com o aumento, quem 
precisar pegar dois tipos de 
condução passará a pagar um 
total de R$ 7,60. Apesar do 
aumento, Alckmin disse que 
o sistema continua vantajoso. 
“O bilhete único integrado tem 
um grande desconto. Se você 
somar R$ 3,80 com mais R$ 3,80 
dá R$ 7,60. O bilhete é R$ 6,80, 
você tem um grande estímulo 

ainda”, destacou. 
O governador comparou os 

valores pagos pelo passageiro 
paulistano a outras cidades. 
“No Rio de Janeiro o bilhete é 
R$ 8. Se você pegar as cidades 
no entorno de São Paulo o 
mínimo é R$ 4”, exemplifi cou. 
Também disse que foram man-
tidas as gratuidades para os 
estudantes da educação básica, 
os universitários de baixa renda 
e os idosos (ABr).

Após eleição, Ford 
cancela fábrica no México

afi rmou o executivo, que teve 
sua declaração publicada por 
Trump no Twitter. Por outro 
lado, a NBC alega ter ouvido 
de fontes da empresa que o 
presidente eleito não teve nada 
a ver com a mudança de planos 
na companhia.

Durante a campanha, Trump 
adotou um discurso fortemente 
protecionista, contrariando até 
a própria tradição republicana 
de defender o livre mercado, e 
prometeu aumentar a pressão 
fi scal sobre produtos importa-
dos, forçando as empresas a 
criarem empregos nos Estados 
Unidos (ANSA).

Aumenta o número de 
empresas no mercado 

livre de energia

que impacta na queda do preço 
da energia no mercado livre, foi 
primordial para que as empresas 
tomassem a decisão de migrar 
para o mercado livre”, afi rma 
o presidente do Conselho de 
Administração da CCEE, Rui 
Altieri, por meio de nota.

Para 2017 a expectativa é ain-
da de crescimento da migração, 
porém em menor intensidade. 
Há 1.121 processos de adesão 
abertos para migrar do ambien-
te cativo para o livre, dos quais 
1.044 consumidores especiais, 
informa a CCEE (AE).

Prefeituras do Rio decretam 
calamidade fi nanceira

O prefeito de São Gonçalo, 
José Luiz Nanci, disse ter as-
sumido a prefeitura com a luz 
cortada por falta de pagamento, 
mas conseguiu religá-la após 
reunião com representantes da 
concessionária de energia. A 
dívida gira em torno de R$ 35 
milhões. Outro problema grave é 
a falta da coleta do lixo. “A dívida 
total do município deve estar 
entre R$ 500 milhões e R$ 600 
milhões, o que é metade do nosso 
orçamento”, disse Nanci.

O prefeito de Mesquita, Jorge 
Miranda, disse ter encontrado 
a prefeitura em situação de 
caos. “O prédio principal [da 
prefeitura] está sem condições 
de trabalho, há muito lixo na 
rua, os salários estão atrasados 
há dois meses, com o 13º salário 
também atrasado”, afi rmou. 
“Teremos que ser muito aus-
teros nas contas. Pedimos à 
população um pouco de calma” 
(ABr).
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OPINIÃO
Marketing de conteúdo e 

redes sociais revolucionam 
mundo das vendas

Levantamentos de 

instituições renomadas, 

que se dedicam ao 

estudo das realidades 

e tendências no 

fascinante mundo das 

vendas complexas, vêm 

trazendo dados cada vez 

mais substanciais sobre 

o crescimento de uma 

nova revolução

Trata-se da chamada 
“venda social”. De 
forma bastante resu-

mida, a “venda social” está 
umbilicalmente relacionada 
ao perfi l do “novo cliente” no 
mundo das vendas de alta 
complexidade. Um cliente 
muito mais informado, 
exigente e reticente. E, al-
gumas vezes, até arisco aos 
vendedores das antigas, que 
ainda não se deram conta de 
que hoje todos nós, vende-
dores, dispomos de inúme-
ros novos meios sociais para 
estabelecer conexões mais 
inteligentes com nossos 
clientes e prospects.

Venda social está, portan-
to, ligada à crucial tarefa de 
bem utilizarmos as redes 
sociais para construir diá-
logos mais próximos, cus-
tomizados e efetivamente 
ligados às necessidades e 
desafi os que nossos clien-
tes têm enfrentado. E está 
relacionada também à cada 
vez mais fundamental tare-
fa de fazer o bom uso dos 
meios sociais para pesquisar 
mais sobre nossos clientes, 
para criar novos canais de 
prospecção, utilizando, 
por exemplo, o LinkedIn 
com maior efi cácia. Sem 
falar no compartilhamento 
de conteúdos que, de fato, 
sejam relevantes e atraen-
tes para os públicos que 
são atendidos por nossas 
organizações.

Dentro deste conceito, 
podemos destacar o cres-
cimento acelerado das 
estratégias de marketing 
de conteúdo. Empresas de 
diversos portes e indústrias 
têm dedicado esforços e 
investimentos cada vez mais 
substanciais na produção de 
bons conteúdos que sejam 
altamente orientados e 
focados nos problemas, de-
safi os e oportunidades que 
são enfrentados pelos seus 
clientes e prospects.

Peço também sua espe-
cial atenção a outros dados 

importantes:
Segundo a plataforma • 
Influitive, 84% dos 
compradores no mun-
do das vendas consul-
tivas (B2B) têm ini-
ciado seus processos 
de compra a partir de 
recomendações;
De acordo com o Linke-• 
dIn, 3 entre 4 com-
pradores no mundo 
das vendas complexas 
confiam nas mídias 
sociais para se engajar 
com pares e amigos 
sobre suas decisões de 
compra;
A consultoria For-• 
rester estima que 1 
milhão de profi ssionais 
de vendas consultivas 
deverão perder seus 
empregos até 2020 
em virtude de clientes 
que irão privilegiar o 
processo de compra 
via e-commerce;
No mundo das ven-• 
das inteligentes e da 
“venda social”, fazer 
bom uso de ferramen-
tas como o LinkedIn 
para pesquisar mais 
sobre os prospects, de 
ferramentas de CRM 
para um melhor e mais 
disciplinado controle 
de todas as interações 
com nossos clientes e 
também de ferramen-
tas de automação de 
marketing nunca foi 
tão essencial quanto 
agora.

Diante de tantos dados 
consistentes e até alar-
mantes, ofereço uma “dica 
de ouro” para você, que 
é líder ou profi ssional de 
vendas consultivas: inclua 
as habilidades e competên-
cias de mídias sociais e da 
chamada “venda social” ao 
ferramental de treinamen-
to e capacitação dos seus 
colaboradores. O processo 
de vendas no mundo das 
vendas consultivas passará 
cada vez mais pela Internet 
e pelo emergente poder das 
recomendações.

Quem não dedicar muita 
atenção a estes pontos pode 
fi car para trás. Ou melhor: 
já está fi cando.

(*) - É vendedor, palestrante, professor, 
escritor e consultor. Formou-se 

em Direito pela PUC/SP e tem MBA 
Executivo Internacional pela FIA/

USP. É autor dos livros ‘Vendedores 
Vencedores’ e ‘Vendas. Como eu faço?’ 

(www.paixaoporvendas.com.br).

José Ricardo Noronha (*)
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Foram instalados centros 
em 13 cidades de cinco 
regiões do país visando 

imunizar voluntários e avaliar 
a efi cácia do produto. Até o 
momento, já foram aplicadas 
doses em 4 mil pessoas, das 
17 mil que deverão participar 
dos testes.

Essa é a última fase antes da 
vacina ser submetida à apro-
vação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Segundo o 
diretor Instituto Butantã, Jorge 
Kalil, é possível que a vacina 
chegue à população em 2019. 
“Eu acho difícil que ela esteja 
disponível já no ano que vem. 
Mas nós vamos trabalhar para 
que esteja. Mas talvez no outro 
verão possa estar disponível. 
Agora, depende de muitas 
coisas”, ressaltou.

O governo de São Paulo assi-
nou ontem (3) com o BNDES 
acordo para liberação de R$ 
97,2 milhões para construção 
da fábrica de vacinas contra 
a dengue. O valor cobre 31% 

Alckmin checa a planta da nova fábrica que fi cará no Instituto 

Butantan e terá 3 mil m² de área construída.

Casal que cultiva 
maconha obtém 
habeas corpus

A Justiça do Rio de Janeiro conce-
deu habeas corpus em favor de um 
casal que cultiva plantação de ma-
conha em casa para fi ns medicinais. 
A medida foi autorizada pela juíza 
Gisele Guida de Faria, da 41ª Vara 
Criminal, do TJRJ. Foi deferido em 
favor de Margarete Santos de Brito 
e de Marcos Lins Langenbach e teve 
por objetivo impedir que a polícia 
venha a praticar qualquer ato contra 
a liberdade do casal relacionado ao 
cultivo e processamento doméstico 
da planta da maconha, utilizada para 
fi ns medicinais, voltados para o tra-
tamento da fi lha, que sofre de uma 
doença rara e depende do extrato da 
folha da erva para amenizar os efeitos 
da doença.

As informações - divulgadas pela 
assessoria de imprensa do TJRJ- 
indicam que o casal cultiva a erva 
para garantir o tratamento da fi lha 
de sete anos que sofre da Síndrome 
de Rett (uma doença neurológica 
que compromete o desenvolvimento 
motor e comunicativo) e a decisão 
tem por objetivo garantir a saúde 
da criança.

Para a efi cácia do tratamento, 
porém, é necessário que o produto 
importado seja ministrado em com-
binação com um extrato artesanal de 
uma variedade da planta, conhecida 
como Harle Tsu. A decisão da Justiça 
se baseia no fato de que o cultivo da 
erva no domicílio do casal tem como 
fi nalidade única e especifi ca tratar e 
controlar as convulsões provocadas 
pela enfermidade. A juíza considerou 
que o ato é amparado pela Constitui-
ção. A magistrada justifi ca a decisão 
alegando ser “dever da família asse-
gurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, seu direito à vida 
e à saúde” (ABr).

Entra em vigor na 
França o ‘direito de 
se desconectar’

Basta ter um smartphone, um 
laptop ou tablet para estar sempre 
conectado e poder receber assim 
emails e mensagens de trabalho 
a qualquer instante. Para que a 
internet não atrapalhe o descanso 
do trabalhador, entrou em vigor na 
França uma nova lei trabalhista 
que permite que os assalariados 
possam usufruir da internet tendo 
o “direito de se desconectar” do 
seu emprego.

A lei faz parte de uma reforma 
aprovada em julho e que gerou 
polêmicas no país por introduzir 
na legislação trabalhista uma maior 
fl exibilidade para o trabalho terce-
rizado nas companhias. A norma 
prevê que todas as empresas com 
mais de 50 funcionários deverão 
negociar com os sindicatos uma 
carta de boa conduta para defi nir 
os horários nos quais os emprega-
dos poderão ignorar as mensagens 
enviadas pelos chefes, ou seja, 
um período de tempo no qual os 
funcionários têm o “direito de se 
desconectar” fora da jornada de 
trabalho, geralmente durante a 
noite ou nos fi ns de semana. 

Conhecida como “lei El Khomri”, 
batizada com o sobrenome da mi-
nistra do Trabalho do país, Maryam 
El Khomri, que a promoveu, a regra 
foi criada por que, de acordo com 
estudos, se as tecnologias da in-
formação e da comunicação forem 
“mal controladas, podem ter um 
impacto na saúde dos trabalhado-
res” e até nos seus relacionamentos 
(ANSA).
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A fronteira entre Brasil e Ve-
nezuela, que está fechada por 
determinação do presidente 
Nicolas Maduro desde 13 de 
dezembro, foi parcialmente 
reaberta na volta do feriado 
de Ano-Novo. Os setores de 
importação e exportação já 
estão reativados e o posto de 
combustível internacional de 
Santa Elena de Uiaren, na Ve-
nezuela, também foi reaberto 
ontem (3) logo cedo.

O fechamento do posto in-
ternacional gerou forte reação 
nas redes sociais, pois é o 
único que abastece Pacaraima, 
principal cidade brasileira que 
faz fronteira com a Venezuela. 
Sem gasolina, o comércio e o 
trânsito de Pacaraima fi caram 
praticamente paralisados. 
Agentes policiais brasileiros 
que trabalham na região amea-
çaram fechar a fronteira do lado 
brasileiro como retaliação para 
acessar o posto.

Segundo Verónica Caro, se-
cretária extraordinária de Rela-
ções Internacionais do governo 
de Roraima, que tem mantido 
contato permanente com as 
autoridades venezuelanas, há 
expectativa de que o presidente 

A fronteira entre Brasil e Venezuela foi parcialmente reaberta.

D
iv

ul
ga

çã
o

Em 2016, os argentinos 
declararam ao fi sco US$ 98 
bilhões, que tinham guarda-
dos em casa ou investidos no 
exterior, sem conhecimento 
da Afi p – a Receita Federal da 
Argentina. Esse é o resultado 
do plano destinado a legalizar 
esses recursos, aprovado pelo 
Congresso em agosto e em 
vigor até o próximo dia 31 de 
março. Segundo o governo, o 
dinheiro legalizado contribuiu 
para o crescimento da arre-
cadação que, em dezembro, 
aumentou 90% em relação ao 
mesmo mês de 2015.

Na Argentina, além do 
Imposto de Renda, paga-se 
um imposto sobre bens pes-
soais (que incluem depósitos 
bancários, imóveis, veículos 
e embarcações), mesmo que 
eles não gerem renda. Segun-
do o titular da  Administração 
Federal de Ingresos Publicos 
(Afi p), Alberto Abad, com o 
plano cerca de 45 mil imó-
veis não declarados foram 
legalizados.

Estima-se que os argentinos 
tenham US$ 200 bilhões no ex-
terior – sem contar o dinheiro 
que guardam em casa, nos es-
conderijos menos esperados, 
como a geladeira ou um vaso 
de planta. Ha décadas, eles 
têm o hábito de poupar em 

Presidente da Argentina, Mauricio Macri, lançou um plano 

oferecendo benefícios aos argentinos que repatriarem dinheiro.
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Brasil poderá ter vacina 
contra a dengue em 2019
A vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantã, poderá ser usada em 
larga escala em 2019. O produto passa agora por testes

sendo testada na sua última 
fase. O teste vai dizer a efi cácia 
para você produzi-la em escala 
visando atender o Brasil”. A 
vacina deverá proteger con-
tra os quatro tipos de vírus 
da dengue. De acordo com o 
secretário estadual de Saúde 
de São Paulo, David Uip, a 
expectativa é que o poder de 
imunização do produto ultra-
passe os 80%.

“Nós tivemos um poder imu-
nogênico da vacina muito bom 
e poucos efeitos adversos”, 
disse com base nos resultados 
observados nas duas fases 
iniciais do desenvolvimento da 
vacina desenvolvida com vírus 
enfraquecidos geneticamente. 
Nesta última fase de testes, dois 
terços dos voluntários serão 
imunizados e um terço rece-
berá um placebo sem efeito. 
A partir daí, será observada a 
taxa de infecção no grupo que 
foi vacinado e no de controle, 
que recebeu a substância sem 
efeito (ABr).

do custo total do projeto do 
Instituto Butantã, orçado em 
R$ 305,5 milhões. Os recursos 
vão permitir a conclusão do 
novo prédio que terá capacida-
de de produzir até 30 milhões 
de doses por ano. O dinheiro, 
investido sem necessidade de 
retorno, possibilitará ainda a 

instalação de equipamentos, 
mobiliário e capacitação das 
equipes.

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, que vistoriou 
as obras, disse que o prédio 
deverá estar pronto em 60 
dias. “Nós estamos fazendo o 
prédio enquanto a vacina está 

Argentinos legalizam US$ 98 bilhões 
que estavam no exterior

moeda norte-americana, fora 
do sistema fi nanceiro nacional, 
para se proteger da infl ação 
alta e dos confi scos. O último 
deles foi na crise de 2001, que 
resultou na moratória da dívida 
externa e na desvalorização do 
peso. De um dia para o outro, 
a moeda argentina, que tinha 
permanecido ancorada ao dólar 
durante uma década, perdeu 
dois terços de seu valor.

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, que assumiu 
em dezembro de 2015, lançou 
um plano oferecendo benefícios 
aos argentinos que repatriarem 
o dinheiro que têm no exterior 
ou revelarem o patrimônio não 

declarado, dentro e fora do 
país. A lei permite aos argenti-
nos abrir contas bancárias em 
dólares no país, para trazer o 
dinheiro de fora. Quem quiser 
pode investir em bancos, so-
ciedades e imóveis no exterior 
- desde que os investimentos 
sejam declarados.

Para este ano, o desafi o de 
Macri vai ser reduzir a infl ação 
anual, que em 2016 foi de 40% 
e que em 2017 deve fi car em 
20%, segundo as estimativas 
do governo. As previsões são 
de que a economia voltará a 
crescer, depois de ter sofrido 
uma retração de 2% em 2016 
(ABr).

Fronteira Brasil-Venezuela é reaberta 
parcialmente

Venezuelano, Nicolas Maduro, 
se manifeste hoje (4) sobre a 
possibilidade de reabertura da 
fronteira. “70% da fronteira já 
está aberta. Mas, a abertura 
total só depende de anúncio do 
presidente. Temos que aguar-
dar”, afi rmou Verónica.

Alguns brasileiros, turistas 
ou trabalhadores, que estavam 
com seus veículos na Venezuela 
enfrentaram problemas para 
voltar ao Brasil. Segundo Ve-

rónica Caro, mais de 200 brasi-
leiros receberam algum tipo de 
assistência da secretaria para 
conseguir entrar na Venezuela 
ou voltar para o Brasil. Para 
trazer os veículos de volta, os 
brasileiros tiveram que solicitar 
autorização junto ao Comando 
do Exército – Fuerte Roraima. 
No momento, não há nenhum 
brasileiro ou veículo aguardan-
do liberação para atravessar a 
fronteira (ABr).
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Nas redes sociais
Os boatos que 

pipocaram no Facebook 

‘favoreceram’ a eleição 

de Donald Trump

Saudadas como uma das 
maiores contribuições 
da tecnologia para a de-

mocratização da informação, 
já há algum tempo as redes 
sociais têm a credibilidade ar-
ranhada em razão da difusão de 
boatos, desinformações e até 
difamação. Até recentemente 
a reação se resumia a alertas 
para evitar perigos no compar-
tilhamento de mensagens.

O impasse continuou até 
que o presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
endossou as acusações de 
que os boatos que pipocaram 
no Facebook favoreceram a 
eleição de Donald Trump, em 
detrimento de Hilary Clinton. 
Poderia parecer só choradeira 
de perdedores de eleição, se 
o próprio Mark Zuckerberg, 
presidente executivo da rede 
social, desta vez não viesse a 
público anunciar a adoção de 
um pacote de recursos para 
coibir a disseminação de no-
tícias falsas. 

Análises de conteúdos sus-
peitos por agências especiali-
zadas em checagem de dados 
servirão de base para a colo-
cação de uma espécie de selo 
de alerta sobre notícias falsas, 

sem que elas sejam retiradas 
da rede. Pode parecer pouco 
para evitar os danos que as 
inverdades – não importa se 
transmitidas de boa ou de má 
fé – podem causar, numa rede 
social acessada por 1,8 bilhão 
de usuários ativos em todo o 
mundo. 

Mas já é um primeiro passo, 
prudente e cauteloso, na ten-
tativa de equacionar uma saída 
para o impasse, que coloca de 
um lado a oportunidade ímpar 
de democratizar a informação, 
dando voz a todos, e de outro 
a necessidade de preservar a 
privacidade, a imagem e o sigilo 
de dados pessoais, empresa-
riais e governamentais, entre 
outros pontos. 

Aliás, conciliar esses interes-
ses é o grande desafi o imposto 
aos legisladores, às empresas 
de redes sociais e aos próprios 
usuários.  É o preço a pagar 
por revoluções que vêm para 
alterar substancialmente as 
relações sociais e individuais. 

Mas, como ensina a história, 
a mesma criatividade humana 
que gera as inovações sempre 
se mostra, com o tempo, capaz 
de encontrar instrumentos 
para disciplinar seu uso, com 
o menor dano possível aos 
benefícios que proporcionam 
a todos.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE.

Luiz Gonzaga Bertelli (*) 

A - Multiplicação dos Peixes
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) acaba de alcançar a marca de 150 
milhões de Bíblias e Novos Testamentos produzidos desde 1995, ano 
em que inaugurou a Gráfi ca da Bíblia, hoje um dos maiores complexos 
mundiais dedicado à produção de Escrituras. O Brasil amplia sua visibi-
lidade graças aos esforços da SBB para levar a Palavra de Deus a todas 
as pessoas, oferecendo publicações em diferentes formatos, em sintonia 
com os avanços tecnológicos e aos mais altos padrões de qualidade. A 
SBB exporte para mais de 100 países das Américas, África, Ásia e Europa. 
De suas instalações saem exemplares em português, espanhol, inglês, 
francês, árabe e até em ioruba, idioma falado em países africanos. Saiba 
mais em: (www.sbb.org.br).

B - Refresque Seu Bolso
Para refrescar os dias quentes e também o bolso dos papais, no Wet’n 
Wild até 31 de janeiro, crianças de até 10 anos tem entrada gratuita, 
quando acompanhada de um pagante. O parque aquático tem atrações 
para todas as idades, com total segurança. O complexo aquático é for-
mado por 25 atrações, classifi cadas como família, radicais e moderadas. 
Para aqueles que querem relaxar, enquanto os fi lhos se divertem, a Ilha 
Misteriosa do Cascão é o local ideal. Com tobogãs, balanços, queda d’água 
e mangueira de esguicho é diversão para a família inteira. A promoção 
é válida somente para os ingressos regulares adquiridos na Bilheteria, 
Pontos de Venda Autorizados, Wet Shop (www.wetshop.com.br), Tele-
vendas e Convênios. Mais informações:  (www.wetnwild.com.br).

C - Administrando Marcas 
Dez marcas ativas, mais de 700 unidades franqueadas em todo o Brasil 
e faturamento estimado em R$ 660 milhões para 2016: esse é o saldo de 
seis anos de atividade da SMZTO Holding de Franquias Multissetoriais. 
Para 2017, a meta é chegar a mais de mil unidades franqueadas de suas 
marcas e um faturamento de R$ 800 milhões. Acelerando negócios já 
existentes por meio do sistema de franchising, a holding criada por José 
Carlos Semenzato em 2010 transforma empresas com potencial para 
serem um sucesso Brasil afora em consolidadas marcas do setor de 
franquias. Uma das estratégias desenvolvidas pela SMZTO foi bastante 
inusitada: fi rmar parcerias com grandes nomes de artistas e de atletas 
brasileiros. Outras informações: (www.smzto.com.br).

D - Conceito Loja
O varejo está em destaque neste mês em Nova Iorque, com dois im-
portantes eventos voltados para o setor. De 15 a 17, com o Retail’s BIG 
Show (NRF) e, no dia 18, com a 3ª edição de The Everywhere Store, 
conferência internacional organizada pela Tlantic, empresa especiali-
zada em soluções para o varejo. O evento é uma conferência think tank 
que envolve temas e intervenientes empenhados na transformação do 
varejo e, em particular, do conceito de loja. Sob o mote ‘A Loja é a Rede 
Social’, a conferência cruzará tecnologia, varejo internacional e academia 
contando, com a participação de profi ssionais de todo o mundo, como a 
FNAC, Sonae MC, Lojas Marisa, Procter&Gamble, IE Business School e 
Wharton University. Inscrições e mais informações no website: (http://
retailconf.tlantic.com/en/book-your-seat-now/).

E - Doação de Alimentos
O entregador de comida, em vez de voltar ao restaurante de mochi-
la vazia, traz nela vários alimentos para pessoas carentes. Essa é a 
proposta do “Reverse Delivery”, projeto da ONG Banco de Alimentos 
Brasil, instituição que atende mais de 20 mil pessoas que necessitam 
de mantimentos, com o objetivo de incentivar doações de comida por 
meio de restaurantes. O sucesso da ação ultrapassou as fronteiras do 
Brasil e a ideia acaba de ser adotada pela rede de restaurantes fast food 
Burger King, da Espanha. Ao ligar para o serviço de entrega, o cliente é 
consultado sobre o interesse em doar algum alimento para a ONG, sem 
precisar sair de casa. Os alimentos doados fi carão nas lojas da Burger 
King e serão retirados pela ONG Banco de Alimentos da Espanha (http://
www.bancodealimentos.es/).

F - CVM 100% Eletrônica
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) começou 2017 abolindo o papel 
de seus processos administrativos. O Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) será o único canal de abertura de processos na instituição. A CVM 
disse em nota que o objetivo ao excluir o papel como suporte físico dos 
processos é garantir mais segurança, celeridade, efi ciência e transpa-
rência nos trâmites. A medida faz parte das metas do Plano Estratégico 
2013-2023 da CVM, que prevê a adoção de técnicas de gerenciamento 
e otimização de processos, que devem ser constantemente mapeados, 
padronizados e preponderantemente eletrônicos.

G - Aprendiz no Sebrae
O CIEE está recrutando 70 jovens para vagas de aprendiz no Sebrae-SP para 
as cidades: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, 
Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jundiaí, Marília, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão 
Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Votuporanga. 
Poderão participar jovens com idade entre 14 e 21 anos, matriculados no 
ensino fundamental ou médio. As inscrições pelo link: (http://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/trabalhe_conosco?codUf=26).

H - Intercâmbio nas Férias 
No Brasil, é cada vez mais comum que os pais mandem os fi lhos para progra-
mas de intercâmbio com o intuito de desenvolver a fl uência em outro idioma 
e vivenciar uma experiência internacional. A idade não é um obstáculo, tem 
escolas que aceitam crianças a partir dos 9 anos. Com a popularização desse 
programa entre os adolescentes, a CI – Intercâmbio e Viagem lançou três 
novos destinos de Intercâmbio Teen para 2017: Malta, Canadá (Montreal) e 
Espanha(Barcelona). As inscrições para os grupos de julho já estão abertas. 
O valor total dos programas incluem acomodação, alimentação e o suporte 
dos monitores. Outras informações (www.ci.com.br). 

I -  Bibliometria e Indicadores 
A UFSCar tem uma nova oferta do primeiro curso totalmente a distância em 
Bibliometria e indicadores científi cos. É uma técnica de análise de informações 
mais valorizada e voltada à tomada de decisões. Viabiliza a elaboração e análise 
de indicadores sobre produção científi ca e tecnológica a partir da quantifi cação 
de volumes signifi cativos de informações disponíveis em bases de dados. A 
formação é destinada a bibliotecários e outros profi ssionais da informação, 
atuantes, por exemplo, em instituições de Ciência e Tecnologia, empresas de 
base tecnológica, consultorias, dentre outros interessados. Interessados devem 
se inscrever até o próximo dia 20 por meio do site (www.bibliometria2017.
faiufscar.com). Informações pelo e-mail (spinola@ufscar.br). 

J - Inversores Industriais
A ABB, empresa global líder em tecnologias de energia e automação, em 
parceria com a plataforma IdeaHub, está promovendo um novo concurso 
voltado para a atração de ideias inspiradoras para o futuro dos inversores 
industriais. Essa competição visa estimular jovens empreendedores, star-
tups e conectar pessoas interessadas no futuro da tecnologia, internet das 
coisas e, principalmente, os que respiram as tendências da Industria 4.0. 
A plataforma está aberta para inscrições até o próximo dia 31, através do 
site (www.theideahub.co.uk/challenges). Os participantes com as ideias 
mais inovadoras serão selecionados e terão a oportunidade de implementar 
projetos em uma das principais empresas de tecnologia e automação do 
mundo. Com um patrimônio de mais de 130 anos, a ABB opera em mais 
de 100 países com cerca de 135.000 funcionários (www.abb.com.br). 

A - Multiplicação dos Peixes
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) acaba de alcançar a marca de 150 

D - Conceito Loja
O varejo está em destaque neste mês em Nova Iorque, com dois im-

Com este último movi-
mento de mão de obra, 
o estoque ativo do ata-

cado paulista atingiu 493.241 
trabalhadores em regime CLT. 
No saldo de janeiro a outubro 
foram 6.175 empregos formais a 
menos. Contudo, este cenário se 
apresenta mais ameno na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, já que nos dez 
primeiros meses de 2015 foram 
extintos 11.777 postos de traba-
lho com carteira assinada. 

Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Ministério do Traba-
lho e das informações sobre 
movimentação declaradas pelas 
empresas do atacado paulista. 
As informações mostram o 
nível de emprego do comércio 
atacadista em dezesseis regiões 

A FecomercioSP reitera que por mais que a atual realidade 

econômica se mantenha ainda muito crítica,

há melhores expectativas para 2017.

Material escolar 
com diferença de 
preço de até 457%

Segundo pesquisa de preço 
de material escolar realizada 
pela Fundação Procon-SP na 
capital detectou diferença de 
preço de 457,14% para um 
mesmo produto. Caso do lápis 
preto Natarja HB nº 2 fabricado 
pela CIS/Sertic, custa R$ 0,35 
em um estabelecimento e R$ 
1,95 em outro. Realizada entre 
os dias 6 e 8/12/2016, ao todo 
foram pesquisados 214 itens, 
em dez estabelecimentos em 
todas as regiões. 

Após comparação de 168 
produtos comuns entre esta 
pesquisa e a realizada no fi nal de 
2015, constatou-se, em média, 
um acréscimo de 12,97% no 
preço desses itens. O IPC-SP 
(Índice de Preços ao Consu-
midor de São Paulo) da FIPE, 
referente ao período, registrou 
uma variação de 6,65%.

O Procon-SP orienta que antes 
de ir às compras, é bom verifi car 
quais dos produtos da lista de 
material o consumidor já possui 
em casa e, ainda, se estão em 
condição de uso. Promover a 
troca de livros didáticos entre 
alunos que cursam séries diferen-
tes também garante economia e 
reaproveitamento de recursos. 
Na lista de material, as escolas 
não podem exigir a aquisição de 
material de uso coletivo e higiene 
pessoal (materiais de escritório, 
de higiene ou limpeza, por exem-
plo), conforme determinação 
da Lei nº 12.886 de 26/11/2013 
(www.procon.sp.gov.br).

De acordo com Indicador 
Serasa Experian de Falências 
e Recuperações, em 2016, fo-
ram requeridos 1.863 pedidos 
de recuperações judiciais, 
44,8% a mais do que o regis-
trado em 2015. O resultado é 
o maior para o acumulado do 
ano desde 2006, após a entra-
da em vigor da Nova Lei de 
Falências (junho/2005). Em 
2015, foram 1.287 ocorrências 
contra 828 em 2014.

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, o quadro re-
cessivo da economia brasileira 
que prevaleceu durante o ano 
de 2016, prejudicou a geração 
de caixa das empresas. Por ou-
tro lado, as empresas também 
se depararam com o crédito 
caro e escasso. Assim, houve 
deterioração da saúde fi nan-
ceira das empresas brasileiras, 
ocasionando patamar recorde 
dos pedidos de recuperações 
judiciais.

O quadro recessivo prejudicou a geração de caixa das 

empresas.
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Atacado paulista voltou a 
gerar empregos formais

Em outubro, o comércio atacadista no Estado de São Paulo gerou 357 empregos com carteira assinada, 
resultado de 13.840 admissões e 13.483 desligamentos

(-5,0%). Já os segmentos que 
apresentaram crescimento na 
geração de empregos foram os 
de produtos farmacêuticos e 
higiene pessoal (1,4%) e ener-
gia e combustíveis (1,1%). No 
saldo acumulado de 12 meses, 
onde se registra perda de quase 
12 mil vagas, as funções com 
maiores reduções de vagas são 
a de condutores de veículos e 
empilhadeiras (-2.468 vagas) 
e gerentes de áreas de apoio 
(-2.062 vagas).

A FecomercioSP reitera que 
por mais que a atual realidade 
econômica se mantenha ainda 
muito crítica, há melhores 
expectativas para 2017. Este 
otimismo garante desligamen-
tos mais amenos, o que, por 
sua vez impossibilita no curto 
prazo grandes saldos negativos 
(AI/FecomercioSP).

e dez ramos de atividade. Das 
dez atividades pesquisadas em 
outubro, oito apresentaram 
queda no estoque de empregos 
na comparação com o mesmo 
mês de 2015. 

Os destaques negativos foram 
eletrônicos e equipamentos de 
uso pessoal (-7,2%); máquinas 
de uso comercial e industrial 
(-5,2%) e material de cons-
trução, madeira e ferramentas 

Recuperações judiciais 
batem recorde

As micro e pequenas empre-
sas lideraram os requerimentos 
de recuperação judicial de 
2016, com 1.134 pedidos, segui-
das pelas médias (470) e pelas 
grandes empresas (259). Na 
análise mês a mês, o Indicador 
verifi cou aumento de requeri-

mentos de recuperação judi-
cial em dezembro, em relação 
a novembro, alta de 22,9% 
(145 em dezembro contra 118 
em novembro). Já na compa-
ração entre dezembro/2016 e 
dezembro/2015 houve queda 
de 3,3% de 150 para 145.

A Comissão de Educação da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), que 
proíbe a promoção de qualquer atividade com conteúdo 
comercial nas escolas públicas e particulares de ensinos 
fundamental e médio. A vedação vale para publicidade, 
divulgação de produtos, serviços, marcas ou empresas, 
independentemente do meio utilizado. 

Relatora na comissão, a deputada Professora 
Marcivania (PCdoB-AP) defendeu a aprovação da 

matéria. Ela destacou que o Código de Defesa do 
Consumidor, o Conar e o Estatuto da Criança (ECA), 
entre outras normas, reconhecem a vulnerabilidade 
da criança diante da propaganda comercial.

“Quando meninos e meninas são expostos a isso 
nos espaços escolares, os efeitos são ainda mais pa-
tentes”, disse a parlamentar. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto do deputado 
Ricardo Tripoli (PSDB-SP), 
que estabelece critério para 
a destinação dos recursos de 
multas aplicadas com base 
no Estatuto do Idoso. Essa lei 
determina que todas as mul-
tas, sejam essas oriundas de 
infrações administrativas ou 
aplicadas no processo judicial, 
devem ser destinadas ao Fundo 
do Idoso ou ao Fundo Municipal 
de Assistência Social.

No entanto, o autor afi rma 
que muitos descumprem essa 
regra. “Quando o faz, por vezes 
o realiza de modo equivocado e 
desproporcional, privilegiando 
localidades onde são raras as 
violações contra os idosos e 
deixando à mingua aquelas onde 
tais direitos são desrespeitados”, 
afi rma o deputado. O projeto 

estabelece que os recursos das 
multas revertidos aos fundos 
serão destinados proporcional-
mente aos estados e municípios 
onde foram aplicadas, tendo por 
critério seus valores nominais.

Conforme o texto, o valor do 
repasse será proporcional ao 
índice de aplicação de multas 
com base no Estatuto do Idoso 
por estados e municípios. O 
projeto determina ainda que o 
MP exigirá anualmente a pres-
tação de contas da destinação 
dos recursos das multas aos 
fundos previstos e fi scalizará 
sua aplicação em políticas pú-
blicas de atendimento ao idoso. 
A proposta será analisada de 
forma conclusiva pelas comis-
sões de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Repasse de multas ao 
Fundo do Idoso

Comissão de Educação proíbe publicidade em escolas
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Os países endividados, 

mal geridos e com 

população sem preparo 

como o Brasil que se 

cuidem, pois terão seus 

recursos cobiçados

Desde a República, pro-
clamada em 1889, os 
governantes pouco se 

esforçaram para forjar um país 
independente, com população 
bem preparada para a vida, 
apto a evoluir. Foram 500 
anos de atividade predatória, 
mas nos últimos 127 anos de 
República mal concebida, com 
o Estado atrelado a interesses 
particulares, o país fi cou longe 
da melhora real.

Como mais de 12 milhões 
de desempregados, deixam 
de circular de sete a dez bi-
lhões de reais ao mês com seu 
efeito dinâmico que emperra 
as engrenagens da economia. 
Economistas precisam focar 
nesse problema que é mundial, 
buscando alternativas antes 
que seja tarde demais.  Como 
consequência, vai sendo des-
construída a nacionalidade, o 
idioma, a indústria, os rios, as 
novas gerações. 

Enquanto a Venezuela foi 
desconstruída em decorrência 
do voluntarismo de seu coman-
do, no Brasil a desconstrução 
roubou a fi bra, e a população 
não sabe mais qual o potencial 
do país e nem tem preparo para 
aproveitar esse potencial para 
o bem geral. 

O economista Angus Deaton, 
ganhador do prêmio Nobel, 
disse que a globalização não 
está agonizando e que trouxe 
muitos benefícios. Ele tem 
razão; após a globalização al-
gumas coisas melhoram nesse 
mundo que até fi ns do século 
19 admitia o trabalho escravo 
como fator de produção. Mas 
a humanidade está doente e os 
culpados são os próprios seres 
humanos que se afastaram das 
leis naturais, tateando com 
seu cérebro dominador sem 
se esforçar para ouvir a voz 
interior, que é a intuição com 
sua conexão com esferas mais 
elevadas. 

Em sua restrição, o cérebro 
criou teorias e armadilhas, mas 
a essência dos males está na 
falta da espiritualidade e no 
domínio do egoísmo e sede de 
poder. Segundo o economista, 
as coisas poderão piorar ainda 
mais  com a chegada dos robôs 
para substituir o trabalho hu-
mano. Os países da América 
Latina enfrentam redução na 
atividade econômica e queda 
na arrecadação, o que mostra 
bem a situação crônica de des-

controle fi nanceiro na região; 
uma questão que deveria ter 
exigido do FMI melhor su-
pervisão, pois rotineiramente 
os défi cits impõem aumento 
de sacrifício, refl etindo-se na 
educação e preparo das novas 
gerações, o que ao fi nal repre-
senta declínio geral pela perda 
no capital humano.

Os grandes desafi os globais 
para 2017: desequilíbrios nas 
relações econômicas, fi cando 
uns com a parte do leão e 
outros com o osso, e que se 
agrava com o declínio na edu-
cação, além do custo elevado 
do dinheiro e descontrole das 
contas internas e externas 
dos países constituídos sem 
estadistas competentes. O 
mundo poderia ser muito me-
lhor, sem miséria nem doenças, 
sem a degradação que afl ige a 
humanidade.

Para que a democracia 
evolua continuadamente é 
necessário o bom preparo 
das novas gerações para a 
vida; na falta disso, irá re-
troceder. O mundo enfrenta 
grande volume de liquidez 
concentrado em poucas mãos 
conjugado com capacidade 
ociosa. Desemprego. Estados 
endividados. Revoltas. Limi-
tação de recursos naturais. A 
desordem econômica é geral. 
O mundo vive a precarização 
e se desumaniza. 

Será que os intelectuais 
imaginam que, como no pas-
sado a economia se fortaleceu 
com guerras apesar do grande 
número de vítimas, isso possa 
ser replicado outra vez? Insen-
satez, pois agora são outras as 
condições. Sem saída à vista, 
o cenário atual vai fi cando 
cada vez mais perigoso. Se 
não houver objetivos claros 
para alcançar a melhora com 
a união de todos, continuare-
mos deslizando para baixo, 
deixando os recursos naturais 
existentes para desfrute dos 
especuladores globais. 

De um lado há a precarização 
geral e, de outro, ampliação 
do apagão espiritual e mental. 
Temos de reumanizar a vida. O 
ano novo de 2017 é a grande 
oportunidade para sair do ma-
rasmo e da restrição do raciocí-
nio imediatista que impede de 
enxergar a realidade da vida e 
de assumir a responsabilidade 
pela melhora geral.

(*) - É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 
qualidade de vida. Coordena os 

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?; Desenvolvi-
mento 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 (*)

A economia
e as guerras

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
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Carteira de radialista 
como prova de 
identidade

A Comissão de Trabalho e Ser-
viço Público da Câmara aprovou 
proposta que admite a carteira de 
radialista como prova de identida-
de em todo o território nacional. 
Conforme o texto aprovado, a car-
teira profi ssional deve ser emitida 
pelo sindicato da categoria e, onde 
não houver sindicato, a carteira 
poderá ser emitida por federa-
ção devidamente credenciada e 
registrada junto ao Ministério do 
Trabalho. 

Para ter validade, o documento 
deverá seguir modelo padrão e 
conter dados pessoais, fotografi a, 
número de série, entre outros 
elementos. O radialista não sindi-
calizado poderá ter carteira de ra-
dialista, desde que seja habilitado e 
registrado perante o órgão regional 
do Ministério do Trabalho. A medi-
da foi aprovada conforme parecer 
apresentado pelo deputado Daniel 
Almeida (PCdoB-BA) ao projeto do 
deputado Andre Moura (PSC-SE), 
e outros apensados. 

“A legislação pátria já regula-
mentou a competência da Fede-
ração Nacional dos Jornalistas 
para emitir carteira de identidade 
profi ssional. Não vemos por que 
razão tal medida não possa ser 
estendida aos radialistas”, afi rma 
Daniel Almeida. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será anali-
sada pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, reafi rmou que 
a reforma da Previdência en-
viada pelo governo deverá ser 
aprovada até o fi nal de março 
na Câmara e terá a votação 
concluída até junho no Sena-
do. A proposta foi aprovada 
pela CCJ em dezembro. Se-
gundo ele, a medida é essen-
cial para quilibrar o orçamento 
do sistema previdenciário, 
evitando casos de insolvência 
como no Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro.

“Com uma projeção de cres-
cimento de despesa da União 
sem receita, eu tenho certeza 
de que a maioria absoluta da 
Câmara vai ter condição de 
aprovar essa matéria; tenho 
convicção de que a Casa vai 
cumprir seu papel”, ressaltou. 
Para ele, a medida terá impac-
to direto na redução da taxa 
de juros, que, em sua opinião, 
cairia para menos de 10% nos 
meses seguintes à aprovação, 
sem necessidade de interven-
ção do Banco Central.

Maia afi rmou que a reforma 
não retira direitos dos traba-

Rodrigo Maia: reforma é 

essencial para equilibrar 

o orçamento do sistema 

previdenciário, evitando casos 

de insolvência nos estados.

Tramita na Câmara o projeto 
do ex-deputado Maia Filho (PP-
PI), que disciplina a prática 
de vaquejada como atividade 
cultural e esportiva em todo o 
País e estabelece mecanismos 
de proteção aos animais, de 
modo a impedir que sejam sub-
metidos a tratamento cruel. O 
autor da proposta lembra que 
decisão a do STF de declarar 
inconstitucional a lei cearense 
que regulamenta a vaquejada 
não proíbe a prática da ati-
vidade em todo o território 
nacional.

“Na verdade, o STF apreciou 
o texto de uma lei estadual que 
não previa mecanismos de pro-
teção aos animais envolvidos 
na competição da vaquejada, 
submetendo-os a tratamento 
cruel. No entanto, é possível 
regulamentar por lei a prática 
desse esporte de tradição cul-
tural desde que sejam criadas 
as condições para evitar a 
crueldade aos bois, aos cavalos 
e mesmo aos humanos”, avalia 
o deputado no projeto.

O projeto prevê que os 
organizadores de vaquejadas 
deverão formalizar-se como 
pessoa jurídica e que todos os 
sócios dessa empresa serão 

Maia Filho: decisão do STF 

não proíbe a prática da 

vaquejada.

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC), que prevê a regu-
lamentação do manejo, controle 
e exercício de caça. A proposta 
institui a Política Nacional da 
Fauna para defi nir princípios 
e diretrizes para conservar a 
fauna silvestre brasileira. O 
texto também revoga a Lei de 
Proteção à Fauna, que proíbe o 
exercício da caça profi ssional. 
Pela legislação atual, a caça só 
pode ser permitida se houver 
regulamentação específi ca do 
Executivo federal.

Segundo Colatto, há espé-
cies exóticas invasoras que 
oferecem risco ao ecossistema 
e precisam ser contidas, como 
o javali europeu. O deputado 
lembrou que há uma norma 
do Ibama que libera a caça 
desse animal para controlar 
sua população. Atualmente, 
esse é o único animal com caça 
liberada pelo órgão ambiental. 
“Os custos de prevenção, con-
trole e erradicação de espécies 
exóticas invasoras indicam que 
os danos para o meio ambiente 
e para a economia são extrema-
mente signifi cativos”, afi rmou 
Colatto.

Levantamentos de 2011 nos 
Estados Unidos, Reino Unido, 

Colatto citou o javali europeu como espécie invasora que oferece 

risco ao ecossistema.

Em Salvador, a tarifa de 
ônibus aumentou de R$ 
3,30 para R$ 3,60. No DF, 

o reajuste chega a 25% nas pas-
sagens de algumas linhas, o que 
motivou protestos em Brasília. 
Passageiros que circularam 
pela região metropolitana de 
São Paulo também reclamam 
dos aumentos.

O Congresso analisa desde 
2003 uma proposta que segue 
na contramão e que pode aliviar 
o bolso dos milhões de brasilei-
ros que dependem diariamente 
do transporte público para se 
locomover. Trata-se do projeto 
que cria o Regime Especial de 
Incentivos para o Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros 
(Reitup). A ideia é exigir que 
as empresas prestadoras do 
serviço reduzam os preços das 
passagens em troca de desone-
rações tributárias.

Com o Reitup, a União, que 
já promoveu por medidas 
provisórias e decretos algumas 

A ideia é exigir que as empresas prestadoras do serviço reduzam 

os preços das passagens em troca de desonerações tributárias.
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Redução e controle social 
de tarifas de transporte 

estão em pauta no Senado
Ano novo, tarifa nova. Nos primeiros dias de janeiro, moradores de várias cidades tiveram que 
desembolsar mais dinheiro para usar o transporte coletivo

de gratuidade no sistema para 
estudantes, idosos e pessoas 
com defi ciência. Eles alegam 
que as passagens custam mais 
caro do que efetivamente os 
usuários pagam. A diferença 
seria subsidiada com recursos 
públicos. Por outro lado, a 
sociedade cobra mais transpa-
rência e acesso aos custos das 
empresas.

O projeto, que se originou na 
Câmara, foi aprovado em 2013 
pelo Senado, onde o relator, 
senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ), incluiu mecanismos 
de transparência e controle 
social sobre as planilhas de 
custos das empresas de trans-
porte coletivo. As alterações 
feitas pelo Senado foram en-
caminhadas à Câmara, onde a 
proposta se encontra. A gra-
tuidade, em especial o passe 
livre estudantil, é uma das rei-
vindicações mais difundidas 
quando se fala em transporte 
público (Ag.Senado).

das providências previstas 
no projeto, ampliaria esses 
benefícios fi scais com a redu-
ção a zero do PIS/Pasep e da 
Cofi ns na aquisição de óleo 
diesel para ônibus, de ener-
gia elétrica para operação de 
metrôs e de veículos, chassis/
carrocerias e pneus. Estados e 

municípios poderão aderir ao 
Reitup, desde que desonerem 
as empresas de impostos de 
sua competência, como o ICMS 
e o ISS. 

Os argumentos mais comuns 
usados por gestores públicos 
para justifi car os aumentos das 
tarifas é o de garantir o nível 

Maia: Câmara ‘deverá aprovar’ 
reforma da Previdência até março

servidores [desses estados] 
vão ter de fazer vaquinha 
para que outros tenham que 
comer”, disse.

Com relação à renegociação 
da dívida dos estados, Rodrigo 
Maia voltou a defender que o 
governo institua as contrapar-
tidas dos governos estaduais 
ao refi nanciamento de suas 
dúvidas com a União por meio 
de decreto. “Eu acho que é le-
gal aprovarmos uma lei federal 
dizendo que as contrapartidas 
estarão garantidas num decer-
to presidencial. A partir daí, 
cada estado vai assinar com 
o Tesouro e o Ministério da 
Fazenda”, disse.

Apesar de ainda não ter 
anunciado candidatura à 
Presidência da Casa, Rodrigo 
Maia rechaçou a possibilidade 
de intervenção do STF na 
eleição da Mesa Diretora da 
Câmara, marcada para 2 de 
ferreiro. Ele também negou 
que haja instabilidade na 
sua candidatura e disse que 
uma possível recondução do 
mandato vai ver defi nida na via 
eleitoral (Ag.Câmara).

lhadores. Mas permite que o 
gasto com benefícios previden-
ciários tenha contrapartida na 
receita, evitando que o estado 
fi que sem recursos para hon-
rar os pagamentos no futuro. 
“Muitos vão dizer que direitos 
estão sendo tirados, mas isso 
se falou muito no Rio e no Rio 
Grande do Sul, mas hoje os 

Projeto torna 
vaquejada atividade 
cultural e esportiva

responsabilizados “civilmente 
e penalmente pelos danos 
causados aos animais, ao meio 
ambiente e ao público presen-
te”. O local da competição terá 
formato e dimensões que garan-
tam a segurança aos vaqueiros, 
aos animais e ao público em 
geral, e cujos muros devem ser 
revestidos com espuma para 
evitar lesões físicas. Os vaquei-
ros fi carão proibidos de usar 
esporas, chicotes ou qualquer 
instrumento que possa ferir os 
animais. O projeto tem caráter 
conclusivo (Ag.Câmara).

Proposta regulamenta caça de 
animal silvestre

Austrália, África do Sul, Índia 
e Brasil atestam que as perdas 
econômicas anuais decorrentes 
das invasões biológicas nas 
culturas, pastagens e nas áreas 
de fl orestas ultrapassa os 336 
bilhões de dólares. A proposta 
estabelece princípios como a 
preservação da integridade 
genética e da diversidade 
biológica do País, a soberania 
nacional sobre diversidade 
biológica e o desenvolvimento 
de planos de manejo da fauna 
silvestre.

O órgão ambiental poderá 
autorizar a criação de reserva 
própria para caça de animais 

em propriedades privadas. A 
propriedade deve comprovar 
atender à legislação sobre áreas 
de preservação permanente e 
reserva legal. Além disso, o tex-
to proíbe a caça de animais na 
lista de ameaçados de extinção 
nessas reservas. Pela proposta, 
30% do lucro líquido anual da 
reserva deverá ser aplicado 
em planos para recuperar e 
proteger espécies da fauna 
silvestre brasileira. A proposta 
será analisada pelas comissões 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça, antes de seguir para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Avaliação 
psicológica ao 
renovar a CNH

Prestes a completar 20 anos, 
o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) já passou por algumas 
modifi cações, como a introdução 
da Lei Seca, que pune motoris-
tas que dirigem após consumir 
bebida alcoólica. O senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) pretende 
implantar também a exigência 
de que os motoristas passem por 
avaliação psicológica tanto na 
primeira habilitação quanto nas 
renovações.

Para isso, ele apresentou projeto 
que aguarda análise na Comis-
são de Constituição e Justiça. A 
legislação estabelece a avaliação 
psicológica só para o condutor que 
exerça atividade remunerada com 
o veículo. Os demais são submeti-
dos a esse tipo de avaliação quando 
obtém pela primeira vez a CNH. 
Pelo projeto, todos os motoristas, 
no exercício ou não de atividade 
remunerada, serão submetidos ao 
exame psicológico para a primeira 
habilitação e demais renovações. 

O senador argumenta que, na 
primeira avaliação, o candidato 
vem desprovido da carga emocio-
nal acumulada do estresse “que 
acompanhará sua trajetória a 
partir de então”. Ele lembra que 
há muitas doenças psicológicas que 
podem comprometer a ação dos 
motoristas. “O estado psicológico 
de um candidato no exame da pri-
meira CNH pode não ser o mesmo 
no momento da renovação. Desse 
modo, este estado deve ser muito 
bem avaliado, de maneira a garantir 
a condução segura de todos que 
fazem uso das vias públicas, como 
motoristas, motociclistas, ciclistas 
e, sobretudo, pedestres”, justifi ca 
(Ag.Senado).



Muitas empresas 

enfrenta um grande 

problema em suas áreas 

fi nanceiras com a alta 

da inadimplência dos 

consumidores

O que é potencializado 
com a difi culdade de 
cobrar corretamente o 

cliente, sem que isso ocasione 
problemas no relacionamento, 
que prejudicaria futuros negó-
cios? Por isso, na hora da área 
de cobrança de uma empresa 
fazer contato com os devedores 
são necessários pensamento ló-
gico e estratégia de abordagem. 
Tendo que conhecer a fundo 
quem está devendo e traçando 
um planejamento para receber 
esses valores, lembrando que, 
em caso de grandes difi culda-
des existe a possibilidade de 
buscar medidas legais.

Mas, antes de qualquer ação, 
é preciso entender com que 
se está lidando e quais suas 
características para melhor 
se preparar, pensando nisso, 
detalhei os quatro perfi s dos 
devedores que mais observo 
no mercado. São eles:
 • Devedor viciado, muitas 

vezes não possui nem mes-
mo problemas fi nanceiros, 
porém, seu subconsciente 
sempre faz com que atrase 
os pagamentos, seja para se 
prevenir de imprevistos ou 
por outros motivos. Con-
tudo, esse pode até pedir 
para renegociar os juros, 
mas sempre pagará;

 • Devedor ocasional, é o 
consumidor que busca 
sempre manter as contas 
em ordem, tendo sempre a 
intenção pagar, entretanto, 
por motivo da ocorrência 
de algum problema, não 
conseguiu arcar com o 
compromisso. Geralmen-
te fi cam muito irritados 
quando cobrados, eles não 
pensam que são devedores 
e se acham injustiçados, 
afinal sempre pagaram. 
Sendo necessário muito 
cuidado para não desgastar 
a relação;

 • Devedor negligente, é muito 
comum, pois representa o 
consumidor que não possui 
sua vida fi nanceira organi-
zada, assim, facilmente dei-
xará de pagar suas contas 
porter esquecido. Assim, 
nesse caso o papel do cobra-
dor é o de lembra-lo de seus 
compromissos. Contudo, as 
negociações tendem a ser 
mais complexas pois, como 
nunca se preocupa com 
suas obrigações, são vítimas 
constantes de difi culdades 
fi nanceiras e de eventos 
imprevisíveis, nesse caso 
é necessário estabelecer 
acordos bem claros com 
ferramentas para alertar 
o devedor sobre prazos de 
pagamentos. 

 • Mau pagador, esse é um 
grande problema para 
quem faz a cobrança, pois 
ele sabe que deve, já tem 

esse fato como uma cons-
tante em sua vida, mas 
mesmo assim se recusa a 
pagar, se esquiva do co-
brador de todas as formas, 
inventa desculpas, desapa-
rece, não está preocupado 
com o seu nome. Esses 
casos devem ser tratados 
de forma mais enérgica, 
com uma cobrança mais 
intenção e indo até as 
últimas consequências 
legais. Lembrando que 
difi cilmente esse será um 
consumidor interessante, 
pois, de nada adianta ven-
der se terá que realizar uma 
maratona para receber.

Como cobrar? - Lógico, que 
esses padrões são variantes, 
principalmente em tempos de 
crise, por esse motivo existem 
alguns procedimentos básicos 
a serem seguidas para facilita-
rem nas cobranças e minimizar 
desgastes.

Primeiramente, sempre que 
acontecer o atraso, ligue e 
mande e-mail no dia seguinte 
pedindo ajuda para localizar 
o pagamento que não entrou, 
peça para o cliente enviar o 
comprovante para facilitar a 
procura.

Se não tiver uma resposta em 
dois dias, ligue cobrando gentil-
mente, explicando que precisa 
receber os valores em aberto, 
e o quanto são importantes 
para o dia a dia da empresa, 
cobre do cliente uma posição 
efetiva, por exemplo: vou pagar 
dia tal, e envie e-mail pedindo 
confi rmação por escrito. É in-
teressante enviar informativos 
reforçando os novos prazos de 
pagamento. E, caso o pagamen-
to não ocorra, semanalmente se 
deverá buscar uma defi nição 
amigável da situação.

Se as ações não surtirem 
efeitos ou o débito tiver mais 
de 45 dias, a experiência 
diz que esse valor deve ser 
passado para o escritório de 
advocacia de sua confi ança 
para notifi car o devedor para 
pagamento sob pena de iniciar 
ação judicial. Muitos devedo-
res só pagam após a ação de 
cobrança bater na porta, seja 
por medo de penhora ou em 
função do grande aumento 
da dívida, noto que parte ex-
pressiva dos devedores fazem 
composição de pagamento em 
audiência.

Se não houver o pagamen-
to, a busca para recuperação 
do crédito já está iniciada, 
e os advogados irão utilizar 
uma grande quantidade de 
estratégias de localização de 
valores e bens para assegurar 
seu recebimento. 

Enfi m, como se pode ob-
servar, para o combate à 
inadimplência se deve ter uma 
boa política de cobrança, uma 
rigorosa avaliação de crédito, e 
cercar-se de profi ssionais que 
possibilitem suporte.

(*) - Advogado, contabilista, 
empresário, com experiência 

sólida em gestão com estratégias 
empresariais, é sócio da Bento Jr. 

Advogados.

Conheça os quatro principais 
tipos de devedores existentes 

e como cobrar
Gilberto Bento Jr (*)
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FALÊNCIA DA EMPRESA
Quando a empresa entra em falência como proceder com os funcio-
nários? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER NA ANOTAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO E NA CTPS, 
QUANTO AO HORÁRIO DE TRABALHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE 
SEGUIRÃO ESCALA DE REVEZAMENTO?

Informamos que não há previsão legal expressa, sendo importante que 
esteja muito bem detalhada em contrato de trabalho. Desta forma, 
tanto no livro de registro quanto na CTPS a anotação quanto ao horário 
de trabalho poderá a empresa anotar “vide contrato de trabalho”.

DETENÇÃO DO EMPREGADO DOMÉSTICO
Como proceder com o empregado doméstico que está detido? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
Funcionário solicitou adiantamento para ser descontado na parcela do 13º 
salário, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUIDADOS PARA TRABALHAR EM CASA
Empresa vai mudar de endereço e vai dificultar o percurso para os 
funcionários. Pretende permitir que os funcionários trabalhem 02 ou 
03 vezes por semana em casa, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MORAR NA CASA DO EMPREGADOR
Empregada doméstica que reside na casa do empregador, precisa assinar 
algum termo de contrato à parte, ter algum desconto ou provento em folha 
por residir na casa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO TEM INTENÇÃO DE RETORNAR AO TRABALHO
Como proceder com a funcionária que afastada por auxílio doença, já 
deveria ter retornado ao trabalho, mas não comparece na empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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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: ANDRÉ CARLOS LIMA MARINHO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em Rio Grande - RS, no dia 17/08/1994, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de André Carlos Lima Marinho e de Cecilia Marques Marinho. A 
pretendente: STELLA SCIAMARELLA PINTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Campos do Goytacazes - RJ, no dia 29/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Dias Pinto e de Elizabeth Sciamarella Sant'Anna.

O pretendente: ANDERSON DUSCHEK BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Clovis Bezerra e de Rosemeire Duschek Bezerra. A pretendente: 
RAFAELA FAGUNDES CARMONA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão bióloga, 
nascida em Promissão - SP, no dia 28/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Carmona Rodrigues e de Maria de Lurdes Fagundes.

O pretendente: ALEXANDRE FURQUIM DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/10/1986, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olimpio Furquim de Camargo e de 
Beatriz Del Arco Pereira de Camargo. A pretendente: JOICE DE SOUZA CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão designer de interiores, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo 
Carvalho e de Fatima Regina de Souza Carvalho.

O pretendente: SILVIO RODRIGO DAMASCENO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/06/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Rodrigues de Souza e de Regina Celia 
Damasceno de Souza. A pretendente: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/07/1982, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sylvio de Oliveira e de Mirian de Oliveira.

O pretendente: MÁRCIO FIGUEIREDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Rio Tinto - PB, no dia 19/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Figueiredo e de Josefa Maria da Conceição. A pretenden-
te: MIRIAN LIMEIRA SANTOS REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ilhéus - BA, no dia 27/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Narcizo Pereira Reis e de Emerentina Limeira Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Afonso Passos e de Maria de Lourdes de 
Albuquerque Passos. A pretendente: VALÉRIA VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/09/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hélio Vieira da Silva e de Vera Lucia Monteiro.

O pretendente: VICTOR HUGO NETTO MEDINA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 03/10/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio Moreno Medina e de Lourdes Martins Netto Me-
dina. A pretendente: CAROLINA ILDEFONSO GARCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge dos Santos e de Maria Ildefonso.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Sabáudia - PR, no dia 28/07/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Afonso da Silva e de Altina de Carvalho da Silva. A 
pretendente: DEJANIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Diamantina - MG, no dia 13/01/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hermes dos Santos e de Maria da Conceição dos Santos.

O pretendente: ALEX ULYSSES BISCHOFF, estado civil divorciado, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1959, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Ewald Heinrich Bischoff e de Elda Luscher Bischoff. A pretendente: 
JOYCE DO AMARAL GENTA MANSANO, estado civil divorciada, profi ssão médica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/02/1965, residente e domiciliada emSão Paulo - 
SP, fi lha de Roberto João Genta e de Lenise do Amaral Genta.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE CARDOZO VIDAL, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Onofre Cardozo Vidal e de Diomar Maria Cardozo Vidal. 
A pretendente: PATRICIA AVERSI, estado civil divorciada, profi ssão assistente de vendas, 
nascida em Lagoa Branca - SP, no dia 21/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Umberto Miguel Biazzo Aversi e de Sonia Aparecida Aversi.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S. A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14/12/2016
Data: 14/12/2016. Hora: 09h00min. Sede Social: Avenida das Nações Unidas nº. 10.989 - 7º. Andar -
Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo-SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados
no DOE e no Jornal Empresas & Negócios em 6, 7 e 8 de dezembro de 2016.  Presença: Acionistas
representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas.
Mesa: Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem
do Dia: Dispensada a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. Deliberações: Aprovado por una-
nimidade o aumento do Capital Social de R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais) para R$
133.500.000,00 (cento e trinta e três milhões e quinhentos mil reais), com a capitalização da Reserva Le-
gal no valor de R$ 5.747.603,07 (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e três reais
e sete centavos) e de parte da conta de Reservas de Lucros no valor de R$ 50.752.396,93 (cinquenta mi-
lhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), alte-
rando-se o Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º.- O Capital Social
totalmente integralizado é de R$ 133.500.000,00 (cento e trinta e três milhões e quinhentos mil reais), di-
vidido em 76.568.816 (setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º.- Os acionistas tem preferência para a subscrição
das ações e do capital na proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a fa-
culdade de colocar junto a terceiros as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito, desistem
da sua preferência, ou que, consultados, não se manifestarem dentro de 30 (trinta) dias contados da data
da consulta. § 2º.-As ações são  indivisíveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais de um pro-
prietário para cada ação. § 3º.-A subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica sujeita ao
pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Direto-
ria, com anuência prévia do Conselho Fiscal se em funcionamento. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo
130 da Lei nº. 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas pre-
sentes.  São Paulo, 14 de dezembro de 2016. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo
Castilhos Anzanello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello,
Eduardo Castilhos Anzanello e Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente da Mesa; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário da
Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o
registro sob o nº 551.574/16-1 em sessão de 29/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Cuba alcançou o recorde 
de 4 milhões de turistas em 
2016, um avanço de 13% 
em relação ao ano anterior. 
O aumento do número de 
visitantes dos Estados Uni-
dos e da Europa é um dos 
principais responsáveis por 
essa estatística. O Minis-
tério do Turismo informou 
que a ilha alcançou na 
última sexta-feira (30) os 
4 milhões de turistas, “um 
novo recorde para visitantes 
internacionais”. 

O número “representa alta 
de 6% em relação ao previsto 
para o ano e um cresci-
mento de 13% em compa-
ração com 2015”, segundo 
comunicado publicado no 
jornal ofi cial Granma. Com 
a reaproximação histórica 
com os Estados Unidos, os 
americanos foram, durante 
o primeiro semestre deste 
ano, o terceiro grupo mais 
numeroso por país a visitar 
a ilha, superados somente 
por canadenses e cubanos 

Cuba bate recorde de turistas em 2016, 
com 4 milhões de visitantes

O aumento do número de visitantes dos Estados Unidos e da 

Europa é um dos principais responsáveis por essa estatística.

Estatísticas. Outras fontes 
importantes de turistas 
para Cuba são a Alemanha, 
França, Itália, Grã-Bretanha 
e Espanha. As autoridades 
cubanas consideram que o 
número de visitantes dos 
Estados Unidos e de cubanos 
que vivem naquele país pode 
crescer ainda mais depois 
que os dois países abriram 
em agosto voos regulares, 
após meio século. Os cruzei-
ros também já haviam sido 
reativados.

O turismo, com US$ 2,8 
bilhões, é a segunda fonte 
de receitas de Cuba, depois 
da venda de serviços pro-
fissionais, especialmente 
médicos. Após meio século 
de ruptura e confronto 
político, Cuba e os Estados 
Unidos restabeleceram rela-
ções diplomáticas em julho 
de 2015, mas Washington 
mantém em vigor o embargo 
comercial imposto à ilha em 
1962 (Rádio França Inter-
nacional).
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radicados no exterior. Em-
bora para os moradores dos 
Estados Unidos ainda esteja 
em vigor a proibição de tu-
rismo em Cuba, o presidente 
em fi m de mandato, Barack 
Obama, fl exibilizou as res-
trições de viagens à ilha com 

fi ns educacionais, culturais, 
esportivos e religiosos.

Um total de 136.913 ameri-
canos chegaram a Cuba entre 
janeiro e julho, 79,7% a mais 
do que no primeiro semestre 
de 2015, de acordo com o 
Departamento Nacional de 

A residência era o lar de 
dois irmãos comercian-
tes bem-sucedidos, Au-

lus e Conviva Vettius Restitutus, 
até uma erupção do vulcão 
Vesúvio em 79 d.C. devastar 
a cidade. “Pompeia é um dos 
lugares que te fazem sentir em 
casa e bem, em contato com a 
própria civilização”, declarou 
o primeiro-ministro italiano, 
Paolo Gentiloni, durante a 
inauguração.

A domus -  como eram 
chamadas as casas da época 
- dos Vettii era uma das mais 
ricas e famosas de Pompeia 
e é “protegida” por Priapo, o 
deus grego da fertilidade, cuja 
figura é retratada à direita 
da porta de entrada. Agora, 
graças às restaurações, a 
imagem do filho de Dionísio e 
Afrodite teve suas cores ama-
relo e marrom revitalizadas. 

A Casa dos Vettii, uma das mais célebres e luxuosas residências 

da antiga cidade romana de Pompeia.

ção desses ambientes, incluindo 
uma área adjacente à cozinha 
que possui um lararium- altar 
dedicado às divindades pro-
tetoras da casa - pintado na 
parede. Ali também poderão 
ser admiradas as principais 
pinturas eróticas da domus, 
que ainda precisam passar por 
restauração. 

Por enquanto, os visitantes 
terão de se contentar com afres-
cos que representam cenas 
mitológicas. O próprio Gentiloni 
afi rmou que ainda pode se fazer 
“muito mais” para valorizar o 
sítio arqueológico de Pompeia. 
A ideia do primeiro-ministro é 
tornar o local acessível quase 
todos os dias, com um sistema 
de alojamento capaz de incre-
mentar o turismo na região 
sul do país, transformando-o 
no motor de sua recuperação 
econômica (ANSA).

Casa ‘erótica’ de Pompeia 
é reaberta após 12 anos

A “Casa dos Vettii”, na antiga cidade romana de Pompeia, no sul da Itália, e célebre por seus afrescos 
eróticos, foi reaberta após ter fi cado fechada para reformas por 12 anos
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No entanto, os cômodos mais 
surpreendentes da residência 
permanecem fechados para 
turistas. 

O diretor da Superintendên-
cia Arqueológica de Pompeia, 
Massimo Osanna, prometeu que 
em breve começará a restaura-

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

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

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171



Integrantes do bloco de carnaval do Clube 28 de Setembro, em 1935, em Pouso Alegre.
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Especial

Carlos Orsi/Jornal da Unicamp

Essa é a história que conta a dissertação de mestrado 
“Escritos da Liberdade: trajetórias, sociabilidade e 
instrução no pós-abolição sul-mineiro (1888-1930)”, 

defendida por Jonatas Roque Ribeiro, no Instituto de 
Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. O prin-
cipal foco da tese é a atividade do Clube 28 de Setembro, 
fundado por homens e mulheres negros em Pouso Alegre 
em 1904 e que se manteve ativo até 1984, com destaque 
para a vida e a atuação social de três fi guras emblemáticas 
dessa associação, Isidoro da Silva Cobra (1880-1960), 
Mirabeau Joaquim Ludovico (1886-1982) e Casemiro Luiz 
de Abreu (1888-1973). 

A cidade de Pouso Alegre, lembra o pesquisador, já 
se destacava como importante centro populacional e 
econômico desde meados do século XIX, e manteve essa 
condição mesmo em meio às transformações da transição 
para o século XX. A dissertação de Ribeiro aponta a pre-
ocupação dos três personagens escolhidos em “educar, 
instruir e elevar a condição cultural, social e econômica dos 
demais integrantes do clube, como os projetos que visavam 
moralizar e normatizar os modos e comportamentos dos 
associados e as escolas de alfabetização que a agremiação 
criou em seu interior”, mas o autor nega que esse esforço 
de “elevar” a distinção social e cultural dos negros num 
meio dominado por brancos representasse, por tabela, 
também um esforço de “branqueamento”.

“As ideologias do ‘branqueamento’ pressupunham muito 
mais a defesa de práticas e políticas de exclusão, ou assimi-
lação marginal, daqueles considerados atrasados, incultos, 
despreparados, para a nova sociedade que nascera, do que 
a cópia ou imitação do que era consumido e valorizado 
pela sociedade de então”, disse o pesquisador. “Isidoro 
e Casemiro, como qualquer outro sujeito integrante do 
Clube 28 de Setembro, estavam mais interessados em 
consumir aquilo que a ‘modernidade’ e ‘urbanidade’ em 
voga lhes proporcionavam – educação, regras de etiqueta 
e civilidade, valores e normas morais e sociais –, do que 
imitar, acatar ou competir com outros sujeitos ou grupos 
sociais”, afi rmou.

“É importante ter em conta que as práticas e valores 
defendidos e utilizados pelos integrantes do Clube 28 
de Setembro não eram privilégios dos grupos brancos 
e elitizados. Pelo contrário, eram valores disseminados 
por toda a sociedade, portanto, todos deveriam praticá-
los e valorizá-los”, aponta. “Contudo, nem todos podiam 
acessá-los, pois, para ser educado, ter boas maneiras e 

Mirabeau Joaquim Ludovico e sua família nos anos 1930.

O clube dos 
cidadãos 
de cor
Menos de duas décadas após a 
Abolição, a cidade mineira de Pouso 
Alegre já contava com uma elite 
negra que se preocupava em educar 
a população de cor, militava na 
imprensa, na música e no esporte, 
além de confrontar o preconceito 
racial em arenas tão diversas 
quanto os torneios de futebol e o 
movimento operário

bons modos, era necessário ter instrução, educação e 
outros requisitos. Isto, por sua vez, impedia o acesso 
das camadas mais pobres a tais valores e normas, o que 
acabou tornando essas práticas sociais acessíveis apenas 
para uma pequena parcela da população”.

Os três fi os condutores escolhidos por Ribeiro para pôr 
em perspectiva a história e a atuação do clube encontra-
ram diferentes estratégias para buscar reconhecimento 
na sociedade brasileira do pós-abolição. Isidoro da Silva 
Cobra nasceu livre, foi criado por uma família e rica e 
teve acesso a boa educação, casando-se cedo. Mas de-
sempenhou funções profi ssionais “consideradas de menos 
prestígio e, por isso, desvalorizadas socialmente”, segundo 
aponta a dissertação, como jardineiro e oleiro. Chegou a 

administrador de fazenda, estudou culinária e música. 

Foi como músico que acabou se fi rmando na sociedade 
pousoalegrense, tendo estabelecido bandas como a Jazz 
Rio Branco. Cobra via o samba com desagrado. A disser-
tação cita um texto de sua autoria a respeito: “Por que, 
então, nós devemos cultivar o samba, em detrimento das 
outras modalidades musicais? Há pessoas que se recusam 
a ouvir valsa, trechos de óperas, etc. Outras preferem 
um sambinha puxado à cuíca a música clássica. Dirão: é 
gosto e gosto não se discute. Eu direi: é falta de educação 
musical”.

Cobra também manteve um diário, entre 1930 e 1931, 
no qual registou um episódio que pôs em evidência a 

distinção social entre os “pretos”, como eram chamados 
os negros pobres, marginalizados e pouco educados, e 
os “homens de cor”. Descrita na dissertação, a passagem 
relata o momento em que um barbeiro expulsa de seu 
estabelecimento um negro andrajoso. Cobra, que estava 
na barbearia, pergunta o motivo. “A clientela branca não 
gosta de pretos na barbearia”, foi a resposta. “Perguntei-
lhe: e eu?”, registra o diário, e prossegue apontando que 
o barbeiro “disse que sou diferente; que sou um preto 
respeitado; que tenho família, instrução, trabalho e ando 
bem, não sou um vagabundo”. Isidoro esclarece que, para 
o grupo negro ao qual ele pertencia, havia diferenças entre 
os ‘pretos’ e os ‘homens de cor’ e que para o engrandeci-
mento da raça e o fi m dos preconceitos e exclusões, todos 
os ‘pretos’ deveriam metamorfosear-se em 'homens de 
cor' aponta a dissertação.

O segundo personagem, Mirabeau Joaquim Ludovico, 
foi criado pela família de um juiz de Direito da cidade de 
Araxá, e acabou se tornando o “faz tudo” do Palácio Epis-
copal de Pouso Alegre. Um jornal religioso local refere-se 
assim a ele: “Prestamos sinceras homenagens ao ‘servo 
bom e fi el’, o nosso querido amigo Mirabeau. Por espaço 
de 53 anos vem prestando sua generosa e múltipla co-
laboração aos interesses materiais do Bispado. Copeiro, 
cocheiro, encarregado da limpeza do Palácio, jardineiro, 
recadeiro, motorista, ajudante de Missa, auxiliar nas visitas 
pastorais: o Mirabeau realiza com perfeição tudo que se 
lhe confi a. Sério nas horas sérias, brincalhão nas horas 
festivas, é sempre o bom amigo, correto, honesto, pontual, 
alegre e animado de boa vontade. Nas horas vagas exerce 
a função de Presidente do 28 e tem feito discursos que 
têm impressionado o auditório”.

A terceira fi gura destacada no trabalho de Ribeiro é 
Casemiro Luiz de Abreu. Diferentemente de Cobra e Lu-
dovico, cujas trajetórias foram reconstituídas a partir de 
cartas, alguns documentos – no caso de Cobra, um breve 
diário – e menções na imprensa ou em obras de terceiros, 
Abreu deixou um diário mais completo, no qual também 
esboçava textos que depois viriam a ser publicados na 
imprensa local, marcando uma atuação como jornalista. 
Dos três, também foi o que teve um perfi l mais elitizado, 
tendo trabalhado como delegado de polícia no município 
mineiro de Borda da Mata, antes de se estabelecer como 
alfaiate em Pouso Alegre.

Ao comentar uma detalhada nota autobiográfi ca en-
contrada no diário de Abreu, Ribeiro oferece a seguinte 
interpretação: “Pela narrativa, ele se colocou como um 
homem educado e instruído, pois havia estudado em bons 
colégios; era um sujeito fi nanceiramente remediado, uma 
vez que, além de ser um comerciante autônomo, o seu 
estabelecimento se localizava num dos principais pontos 
comerciais da cidade (...) também arrogava possuir uma 
família estruturada e fazia parte de um clube recreativo 
respeitado na cidade. Construindo a imagem de um ho-
mem negro culto, instruído, trabalhador, comerciante bem 
sucedido, pai de família e integrante de uma agremiação 
respeitável, Casemiro pretendia construir ou reforçar sua 
posição social dentro da comunidade pousoalegrense”.

“A fronteira que separava os ‘homens de cor’ dos ‘pre-
tos’ – ao menos para o período e local estudados – foi, 
basicamente, a experiência da escolarização, instrução ou 
letramento experimentada por muitos homens e mulheres 
negros”, aponta Ribeiro. “Todos os três sujeitos investiga-
dos tiveram acesso à escola, valorizando e disseminando a 
educação e o letramento como meio profícuo de ascensão 
e elevação social”.

Numa época em que as taxas de analfabetismo eram 
altíssimas e que a noção de cultura e civilidade estava 
atrelada à ideia de erudição e educação formal, quem 
era alfabetizado conquistava destaque e distinção social, 
aponta o pesquisador. “Isidoro, Mirabeau, Casemiro e, de 
modo igual, todos os demais membros do Clube, inves-
tiram pesado na educação, tanto individualmente, como 
coletivamente”.

Isidoro da Silva Cobra, na década de 1940;
e Casemiro Luiz de Abreu, anos 1930.
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News@TI
“A LOJA É A REDE SOCIAL” 

@O varejo estará em destaque no mês de janeiro de 2017, em 
Nova Iorque, com dois importantes eventos voltados para o 

setor. De 15 a 17, com o Retail’s BIG Show (NRF) onde a Tlantic 
marcará presença e, no dia 18, com a 3ª edição de The Everywhere 
Store, conferência internacional organizada pela Tlantic, empresa 
especializada em soluções para o varejo. “A Tlantic, tal como a 
maioria de seus clientes, participa assiduamente da NRF e, ao 
levarmos nosso evento para Nova Iorque, tornamos ainda mais 
relevante e inspiradora a presença na cidade”, afi rma Paulo Maga-
lhães, CEO da Tlantic. The Everywhere Store é uma conferência 
think tank que envolve temas e intervenientes empenhados na 
transformação do varejo e, em particular, do conceito de loja. O 
evento tem lugares limitados e as inscrições podem ser realizadas 
diretamente no website: http://retailconf.tlantic.com/en/book-
your-seat-now/

Programa gratuito ensina desenvolvimento 
web e Internet das Coisas para universitários

@O Venturus Inovação & Tecnologia está promovendo a 3ª edição do 
Venturus4tech, programa gratuito que ensina desenvolvimento 

web e Internet das Coisas a universitários e pode abrir portas para 
um futuro estágio. O programa é para alunos a partir do segundo ano 
de computação e cursos afi ns na região de Campinas (SP). São 30 
vagas para participar da capacitação e concorrer à oportunidade de 
estagiar no Venturus, uma das melhores empresas para se trabalhar 
em TI & Telecom no Brasil. O programa acontece entre 23 de janeiro 
e 3 de fevereiro de 2017. Não perca tempo, as inscrições vão até 6 de 
janeiro pelo site http://www.venturus4tech.com/. O Venturus4Tech 
oferece uma oportunidade para aprender e conhecer o mercado de 
trabalho de perto. Participante da primeira edição, Rhullian Damião, 
de 20 anos, estudante de Sistemas de Informação, foi selecionado para 
estágio no Instituto, por meio do Venturus4Tech. De acordo com ele, 
participar do programa foi uma oportunidade que o tem ajudado no 
início da carreira. “É uma experiência ótima que irá trazer conheci-
mentos para usar em qualquer momento da vida profi ssional”. 

Mercantil do Brasil abre vagas para 
programa de estágio em tecnologia

@O Banco Mercantil do Brasil está com 16 vagas abertas 
para o Programa de Estágio em Tecnologia. A instituição 

fi nanceira busca por estudantes de graduação dos cursos de 
Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia 
de Computação, Engenharia de Sistemas e Engenharia de 
Telecomunicações. Os candidatos devem ter disponibilidade 
para cumprir dois anos de estágio e carga horária de seis horas 
diárias (manhã ou tarde). As inscrições para o Programa de 
Estágio, desenvolvido em parceria com o Grupo Selpe, já estão 
abertas e podem ser feitas até 29 de janeiro (domingo), no site 
http://gruposelpe.com.br/estagiomercantil2017. A remunera-
ção inicial será de R$1.946,68 mais vale-transporte.

A fase agora
é de transição

Chega ao fi m 2016, um 

ano complexo para o 

Brasil como um todo, 

mas especialmente 

difícil para o setor 

automotivo

Talvez 2016 tenha sido o 
ano pior em toda a his-
tória da nossa indústria, 

uma vez que a instabilidade 
econômica provocou uma 
brutal queda dos volumes de 
produção. Devemos chegar 
somente à casa dos 2 milhões 
de veículos!

O efeito econômico foi o 
grande complicador para as 
empresas, que precisaram 
adotar medidas bastante fortes 
para adequar os seus métodos 
de produção. Se por um lado, 
houve uma adequação dos 
quadros de funcionários, o que 
levou à perda de pessoas com 
elevado conhecimento, por ou-
tro foi nítido que a criatividade 
surgiu com muita força.

Decisões como essas re-
querem planejamento porque 
podem levar a dois caminhos 
bem diferentes: um evidente-
mente é encontrar o melhor 
resultado para a sobrevivência 
fi nanceira da empresa. Outro 
é comprometer o resultado da 
qualidade e gerar prejuízos, 
afi nal processos podem sofrer 
alterações em função do corte 
de pessoas e de adequações 
não efi cazes.

Agora, olhando para frente, 
vale observar alguns pontos. 
Primeiro é que 2017 é o 
último ano do Inovar-Auto. 
Grande parte das ações já 
foi realizada para redução 
de consumo, melhoria de 
efi ciência e aumento de se-
gurança. De forma geral, as 
empresas trabalharam muito 
nos últimos três anos com a 
expectativa de que os resul-
tados apareçam agora.

Segundo, também já existem 
muitas discussões entre o setor 
e o governo sobre a implanta-
ção de um novo programa a 
partir de 2018, o que certamen-
te ajudará toda a indústria. Em 
vez de dizer que o Inovar Auto 
acabou, vale considerar que 
o programa representa uma 

fase de transição para outros 
desafi os que virão.

Terceiro, o Salão do Automó-
vel também permitiu algumas 
constatações. Se por um lado 
mais uma vez comprovou o 
quanto o brasileiro ainda é 
apaixonado por carro, por 
outro, mostrou que a resposta 
do setor foi expor veículos com 
grandes inovações tecnoló-
gicas e propostas do Inovar 
Auto.

As exigências do Inovar 
Auto em termos de tecnologia 
e inovação contribuíram para 
a melhoria da qualidade. Isto 
talvez não seja percebido em 
2016 porque os produtos estão 
entrando agora no mercado. 
Para o ano que vem, haverá 
melhor percepção da qualida-
de em relação ao que o Inovar 
Auto trouxe de benefícios 
efetivos.

Quarto ponto que vale ser 
observado: as normas de 
qualidade que regem o setor, 
a ISOTS 16949 e a ISO 9001, 
estão passando por uma 
atualização bastante forte, o 
que também deve ajudar as 
empresas a evoluírem em qua-
lidade nos próximos dois anos. 
Já estão disponíveis a IATF 
16949:2016 (antiga ISOTS) 
e a ISO 9001:2015, que terão 
fase de transição em setembro 
de 2018.

E mais: muito se fala sobre 
a Indústria 4.0. É esperado, já 
a partir de 2020, outro pata-
mar de tecnologia, qualidade 
e volume. Então, 2017 talvez 
seja uma etapa para que o 
Brasil se torne altamente 
competitivo em 2020, com o 
avanço da Indústria 4.0. Para 
tanto, investir em produtos, 
processos, serviços e pessoas 
será imprescindível.  

Em virtude de tantas instabi-
lidades – econômica, fi nanceira 
e produtiva –, 2016 foi um ano 
de ajustes e certa estagnação 
nas perspectivas de qualidade. 
Para 2017, previsões já suge-
rem pequeno crescimento. O 
que precisamos agora é injetar 
ânimo. O grau de pessimismo 
já tem diminuído e este é o pri-
meiro passo nesta transição.

(*) É presidente do IQA – Instituto da 
Qualidade Automotiva.

Ingo Pelikan (*)

Na contramão da recessão 
econômica e da instabilidade 
política, o setor de Tecnologia 
da Informação (TI) deve fe-
char o ano com um crescimen-
to estimado em 3%, segundo 
dados de um estudo produzido 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Software (Abes) 
em parceria com o IDC. Nem 
mesmo a redução das equi-
pes nas organizações freou o 
mercado.

Este cenário nada mais é do 
que refl exo de como se movi-
menta o setor de TI, inclusive 
dentro do setor fi nanceiro. Em 
tempos de crise, os projetos voltam-se à redução de custos. 
Quando a economia volta a emergir, somam-se os projetos de 
inovação na lista de prioridades do CIO. Ou seja, a TI está para 
otimizar os processos e, consequentemente, alavancar os ne-
gócios, suportando as atividades de forma competitiva e efi caz, 
ao mesmo tempo para promover a evolução das organizações 
no atendimento de clientes e consumidores.

Para 2017, a expectativa é que nem só de redução de custos 
e otimização de serviços viverão as corporações e instituições 
fi nanceiras. Somados a estes serviços tão requisitados, virão 
tecnologias emergentes, foco na experiência do cliente e que 
vão digitalizar e integrar processos e pessoas por meio da 
Transformação Digital. Lembrando que tornar um processo 

digital não signifi ca digitalizá-
lo apenas, dando sequência a 
fl uxos de trabalho existentes, 
mas sim de reinventá-lo por 
completo. 

Além disso, veremos o 
retorno dos investimentos 
que fi caram espalhados pela 
América Latina no período 
crítico da recessão brasileira. 
É hora do nosso País retomar 
o crescimento a partir da in-
jeção dada pelos investidores 
estrangeiros. E as medidas 
que estão sendo aplicadas 
pelo governo, somado aos mo-
vimentos contra a corrupção 

encabeçadas pelo ministério público, trazem de volta a confi ança 
de que o Brasil é um país promissor. 

O setor de TI deve continuar despontando em 2017. Já adianta 
o Gartner que os gastos globais com TI devem crescer 2,9% 
em 2017 em relação a 2016. O Brasil, segundo o instituto de 
pesquisa, seguirá a tendência global no próximo ano e promete 
atingir o mesmo índice do resto, do mundo, alcançando a média 
de R$ 236, 1 bilhões.

É hora de arregaçar as mangas e alavancar a TI no processo 
de Transformação Digital das empresas, assumindo, defi nitiva-
mente, um papel fundamental na sociedade digital.

(Fonte: Marco Santos é managing director Latam da GFT, companhia de 
Tecnologia da Informação especializada em Digital para o setor fi nanceiro).

TI dribla a crise e retoma sua 
trajetória de crescimento em 2017

Adão Lopes (*)

Tudo gira em torno da inte-
ligência ofertada através 
de aplicações para os 

mais diversos nichos. Desen-
volver um software é colocar no 
mundo real a possibilidade de 
uma ideia genial que conversa 
com o momento tecnológico 
do mundo.

Tudo está em programas, da 
vida pessoal à profi ssional. É 
uma época digital e isso é o na-
tural, que se nasça fora do meio 
físico. Um excelente exemplo 
é que não se pode mais emitir 
notas fi scais em grande parte 
do país sem uma solução digital. 
Isso é o básico da legalidade fi scal para qualquer negócio. Sendo 
assim é preciso ter e desenvolver soluções, e em um mundo onde 
tecnologia e conhecimento são caros, é preciso ser estratégico 
para que nada custe mais do que o inevitável.

Sendo assim é preciso fazer o que for possível para facilitar o 
desenvolvimento de softwares. Tornar a realidade da empresa 
viável. Já não bastam ferramentas de programação mais práticas, 
poderosas ou de fácil interação. Na verdade a linguagem é o menor 
detalhe. A lógica é o que importa e a criação dessa lógica é o que 
torna tudo mais trabalhoso e custoso, pois demanda profi ssionais 
de alto rendimento.

Esse é um investimento indispensáveis, a inteligência por 
traz da máquina. Sendo assim os cortes tem de se direcionar 
a outros pontos como os métodos de produção. Metodologias 
ágeis são um dos modos de facilitar a criação de um programa. 
Ela não atua somente na parte de codifi cação, mas em todos os 
processos que melhoram o andamento e performance da equipe. 
Para realizar isso é possível contratar uma consultoria ou espe-
cialistas que consigam pensar “fora da caixa” pelo panorama do 
profi ssional de TI.

Como facilitar o 
desenvolvimento de softwares
Muitos já afi rmam que programação de softwares é algo base para qualquer profi ssão atualmente. Isso 
porque os softwares estão em toda parte dos famosos negócios disruptivos, como fi ntechs ao estilo 
NuBank, aplicativos de compartilhamentos como UBER, aos mais simples eletrodomésticos

As reduções, no tempo de trabalho e custo de produção, são 
uma facilidade que atinge muito além dos da empresa. Ter um 
desenvolvimento menos custoso te permite baratear o produto 
e suas chances de inovar e ser competitivo. Há a oportunidade 
de ser disruptivo em um mercado sedento por inovação.

É possível, também, terceirizar alguns serviços, tanto para a 
parte de gestão do projeto, quanto para a produção de partes 
do produto. Nas empresas clientes, preza-se pelo uso da menor 
quantidade de ferramentas possíveis para controlar todos os 
processos da empresa. Isso ajuda a reduzir custos, inclusive, dos 
clientes. Sendo assim, muitas ferramentas precisam, idealmente, 
conversar de forma automática. 

Uma solução é que seu software já realize todas as tarefas. Se 
o seu diferencial é uma parte do todo, o ideal é fazer parcerias 
com empresas que desenvolvem softwares que podem ser agre-
gados ao seu. Isso poupa esforços de desenvolvimento e ainda é 
possível aproveitar o melhor de cada negócio, garantindo a seu 
cliente algo de muito mais qualidade.

Com isso é possível focar sua empresa no desenvolvimento 
de diferenciais importantes, algo que te permite grandes mu-
danças no seu próprio mercado. O software desenvolvido terá 
foco no que é novo e importante e não no que é lugar comum 
para as outras empresas. O uso de módulos agregados permite 
completude e é a chave colaborativa para negócios que atinjam 
mais pessoas. Podem parecer dicas pequenas, mas unidas essas 
ações fazem toda a diferença na criação de uma nova plataforma. 
Aproveitar o que já existe é primordial, assim como se esforçar 
em pontos chave. 

Parcerias não faltam e adotar a estratégia é o primordial, in-
clusive na hora de tornar seu produto possível de novas alianças 
entre desenvolvedores. É realmente uma época de colaboração, 
e não apenas de competição.

(*) É CEO da Varitus Brasil.

Do aplicativo Vine aos polêmicos fones 
do iPhone 7, a revista especializada "MIT 
Technology Review" listou cinco tecnologias 
que o Vale do Silício "enterrou" em 2016. 
Confira:

 
Vine - O app da rede social Twitter lançado 

em 2013 e que permitia a gravação de 
vídeos de até seis segundos alcançou seu 
ápice em 2014, mas em 2016 foi encerrado 
de uma vez por todas.

 
 Sua decadência é resultado da evolução 

em outros aplicativos de vídeos e fotos, 
como Snapchat e Instagram. Mas o que 
pesou realmente para o abandono do 
Vine, segundo a revista, foram os influen-
ciadores digitais, que acabaram migrando 
para apps com mais funções.

 
Google Fiber - O serviço de banda larga 

com fibra ótica que oferecia até 1 GB/s 

de velocidade começou em algumas cida-
des dos EUA, em 2013, mas, em 2016, a 
multinacional decidiu não expandi-lo. A 
tecnologia, apesar de considerada "sem 
sentido" por muita gente, teve pontos 
positivos, como impulsionar a qualidade 
das operadoras.

 
Fones 'jack' - Apesar dos esforços da Apple 

para empurrar os novos fones do iPhone7 
aos consumidores, as vendas do gadget 
já indicam uma possível decadência. A 
atual geração do smartphone perdeu o 
conector de 3,5 milímetros e ganhou 
novos fones que se conectam por meio da 
saída da bateria. Também há dispositivos 
sem fio, usados via bluetooth. Apesar 
do desempenho fraco, a marca continua 
apostando que a tecnologia "com cada 
vez menos fios" está apenas começando. 
E tudo indica que a Samsung também 
lançará os fones "jacks".

Pebble - Primeira tentativa de um "relógio 
inteligente open source", o projeto re-
colheu US$ 10 milhões em 2013 em um 
crowdfunding e foi um dos pioneiros 
entre os aparelhos de pulso ligados à 
web. O gadget, que enfrentou a dura 
concorrência do Apple Watch, terá sua 
produção encerrada neste ano.

 
Projeto Ara - Em setembro, a iniciativa 

do Google que visava a desenvolver uma 
série de celulares modulares chegou ao 
fim. O projeto tinha como objetivo criar 
uma plataforma aberta, onde o próprio 
consumidor poderia montar seu smar-
tphone. Com um "esqueleto" básico, as 
outras peças poderiam ser encaixadas e 
trocadas, caso algum módulo chegasse 
ao fim de sua vida útil, como a bateria. A 
ideia era reduzir o desperdício eletrônico 
(ANSA).

Confi ra as 5 tecnologias que fracassaram em 2016
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Esta quarta, o sétimo dia da lunação é o mais feliz, pois tudo favorece. Mercúrio que está em movimento inverso 

retorna a Sagitário e faz este momento ótimo para retomar alguns assuntos que mostraram necessidade de atenção 

nos últimos dias do ano passado. Pode ser uma oportunidade para rever pontos de vista, mas mesmo assim tende 

a ocorrer alguns incômodos e discussões. A Lua em mau aspecto com Mercúrio pode difi cultar a comunicação. De 

tarde as 14h21 a Lua ingressa em Áries e o astral fi ca mais agitado e o que andava parado começa a ganhar mais 

movimento.
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Mudanças devem começar a aconte-
cer em sua vida neste mês de janeiro, 
prepare-se. Mas nesta quarta evite 
resolver situações impondo suas 
condições às pessoas na parte da 
manhã, haverá tensão maior. Use sua 
sensibilidade ao agir e evite gestos e 
ações impulsivas. 77/677 – Verde.

A Lua em Áries a tarde dá vontade 
maior de agir, inclusive levando a 
alguma agressividade que precisa 
controlar de manhã. Assim, virão 
bons resultados em breve nas suas 
atividades profi ssionais que esteja 
exercendo. No fi nal do dia a comuni-
cação fi ca mais fácil e ajuda a manter 
contatos. 21/821 – branco.

Evite atitudes impulsivas e arris-
cadas que imponham sua opinião 
própria de manhã. O período tende 
a ser mais fácil para o comércio, 
pois haverá um aceleramento do 
ritmo em atividades que deverão 
pegar força e crescer nos próximos 
dias com a lua crescente. 09/609 – 
Amarelo.

Inicie viagem há muito tempo progra-
mada e que dará momento muito feliz 
até mesmo inesquecível. O convívio 
na vida amorosa deve ser ameno e 
qualquer problema será resolvido. 
Pode fazer planos que terão a pos-
sibilidade de serem implantados em 
breve. 51/551 – Branco.

Dedique-se ao descanso e a recu-
peração das suas energias. Com o 
Sol indo para a casa sete daqui uma 
semana, poderá tratar de uniões e 
sociedades, iniciar ou romper liga-
ções. Mas até lá evite compromissos, 
assinaturas de documentos e avais e 
qualquer coisa que o comprometa. 
61/961 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar e 
dos que estão próximos. O dia é bom 
para as pessoas idosas e doentes, 
mas é impróprio para coisas arris-
cadas ou perigosas. Os problemas 
sociais tendem a aumentar se não 
cuidar deles. Sua sensibilidade pode 
ajudar, use-a bem. 52/652 – Verde.

Logo viverá um período de troca 
intensa de afeto no lar dentro de um 
relacionamento estável. Com a Lua 
em Áries aumenta a impulsividade 
para encontrar soluções positivas. 
Se estiver só pode encontrar alguém 
que traga alguns momentos felizes. 
85/285 – Marrom.

Mercúrio que está em movimento 
inverso retorna a Sagitário e faz este 
momento ótimo para retomar alguns 
assuntos que mostraram necessida-
de de atenção nos últimos dias do 
ano passado. Nesta quarta é preciso 
manter a determinação nos planos 
que traçar. 25/625 – Azul.

A lua entra na fase crescente esta 
semana e faz as coisas andarem mais 
rápido nesta metade de semana. 
Procure encontrar um novo rumo, 
mas prepare tudo muito bem para 
não errar. Analise e conduza bem 
os relacionamentos e evite a agres-
sividade. 68/468 – Branco.

Até o aniversário continue apenas 
fazendo seus planos sem iniciar 
nada novo. Quando o Sol entrar em 
seu signo comece a se preparar para 
agir, antes não faça nada. Surgirão 
interesses que vão orientá-lo neste 
novo ano astral que vai começar em 
breve. 76/276 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode difi cultar a comunicação. De 
tarde as 14h21 a Lua ingressa em 
Áries e o astral fi ca mais agitado e o 
que andava parado começa a ganhar 
mais movimento. Faça tudo agora 
e depois mantenha a rotina e evite 
perdas inesperadas nas relações 
pessoais. 33/633 – Verde.

Pode obter lucros através do trabalho 
e êxito comercial. A Lua em Áries a 
tarde dá impulsividade para agir e 
ajuda resolver situações desde cedo. 
Não espere as situações se complica-
rem, resolva as questões logo. Uma 
solução inesperada e defi nitiva pode 
ser encontrada. 82/582 - Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Ângela de Fo-
ligno, São Caio, São Hermes e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude 
é a espiritualidade. Hoje aniversaria a atriz Zilda Cardoso faz 81 
anos e o vocalista do R.E.M., Michel Stipe que nasceu em 1960 
e a atriz Manu Gavassi nascida em 1993.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é inovador e curioso 
e tem muita energia; autoritário e com tendência a não ocupar 
cargos subalternos. É charmoso, talentoso, divertido e bastante 
sociável. Pensa sem parar o tempo todo, mesmo sobre coisas, 
como os sentimentos, diante dos quais a razão tem muito pouco 
a fazer. Desde cedo tem ideias próprias, mas nem sempre dá às 
pessoas com quem convive a liberdade para afi rmar e defender 
pontos de vista muito diferentes daqueles que considera correto. 
Por pensar demais, desenvolve uma capacidade extraordinária 
de resolver problemas facilmente.

Simpatias que funcionam
Conquistar alguém: Uma maçã e mel. Pegue 
uma maçã vermelha bem madura, corte de modo 
a deixar uma tampa e retire as sementes sem 
danifi cá-la, encha a cavidade com mel e asse-a 
no forno. Coma-a antes de ir encontrar com a 
pessoa que deseja conquistar.

Dicionário dos sonhos
HORÓSCOPO – Comprar um livro, receberá 
dinheiro. Ouvir um no radio será atormentado 
por problemas. Ler seu horóscopo, terá difi cul-
dade a enfrentar. Números de sorte:  08, 15, 
57, 66 e 91.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Cena peça “As Mona Lisas”.

A peça “As Mona Lisas” conta a história de três “gays 
super divertidos”, Kaká, um cabeleireiro, Mark, 
um bancário, e Haroldo, um fi gurinista de TV, que 

dividem um apartamento onde tudo, mas tudo mesmo 
pode acontecer...Luiza, vendedora de produtos de beleza, 
se apaixona por Klaus, um rapaz que é cercado de cuida-
dos pelos três gays como um fi lho. O tumulto se instala 
quando dona Ravena, mãe de Kaká, que desconhece a 
homossexualidade do fi lho, vai visitá-lo. Com Eduardo 
Moreno, Roberto Taty, Alexandre Luz, Márcio Marinelo 
e Viviane Esteves.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. Domingos 
às 19h30. Ingresso: R$ 60. Até 26/03.

Antonio Maia 
A exposição inédita “Ex-voto, Alma e Raiz” apresenta  traba-

lhos de Antonio Maia, artista que foi capa do primeiro Dicionário 
Brasileiro de Artes Plásticas editado por Roberto Pontual em 
1969, e é considerado um dos criadores da Brasilidade Moderna, 
junto a Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi e Rubem Valentim. 

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De terça 
a domingo das 9h às 19h. Entrada franca. Até 26/02.

Cena do musical “Ópera Urbe, Peste Contemporânea”.

A peça “Ópera Urbe, Peste Contemporânea” é um 
ato-espetáculo-musical que conta a história de quatro 
amigos que veem suas relações de amor, amizade e afeto 
se dissiparem por questões afeitas aos dias tensos e con-
turbados da contemporaneidade, tais como o fanatismo 
religioso, o binômio capital/consumismo, as diversas 
formas de vivenciar a sexualidade e a intolerância de 
modo geral. Com Karen Menatti, Flavio Barollo, Eduardo 
Mossri, Andre Cezar Mendes e Leona Jhovs.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor 822, Ipiranga, tel. 3340-2000. Sábado 
(7) às 20h30 e domingo (8) às 18h. Entrada franca.

Baile
Ao som de instrumentos como 

a rabeca, bombos de corda, bages, 
mineiro, sanfona e cavaquinho, in-
tegrantes e folgazões comemoram 
o grande baile oferecido pelo Capi-
tão Marinho em Boi Manjarra com 
Sambada de Reis. O ritmo pulsante 
da música é acompanhado por 
diferentes formações coreográfi cas 
e passos denominados de “trupés”. 
Nesse sapateado brasileiro a forte 
pisada, a leveza e a graça dos mo-
vimentos dos brincadores se unem 
compondo variados desenhos co-
reográfi cos e jogos ritmados com 
o público.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont 
Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. Sábado 
(7) às 16h. Entrada franca.

Última vez 
Após viajar pelo Brasil e exterior com o show de seu último 

disco lançado “A Praia”, Cícero se apresenta para fechar a 
turnê. A abertura do show fi ca por conta da banda Ventre, 
o power trio com seu rock experimental. E com um já con-
siderável apanhado de composições conhecidas do público 
jovem, como “Vagalumes Cegos”, que foi tema do fi lme “Hoje 
Eu Quero Voltar Sozinho”, e “Tempo de Pipa”, que bateu a 
marca de 5 milhões de visualizações no Youtube. No show, 
hits do primeiro disco, como “Açúcar ou Adoçante?”, “Tempo 
de Pipa” e “Vagalumes cegos”, músicas queridas do segundo 
álbum como “Ela e a Lata” e “Capim-Limão” e, é claro, canções 
que marcaram o disco que fecha essa turnê, “A Praia”, como 
“De Passagem”, “O Bobo” e “Terminal Alvorada”.

Serviço: Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82, Centro. Quinta (12) às 20h (abertura 
da casa) 22h (início do show). Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia).

Obra da exposição Pinturas escritas.

Visual e 
literatura

A Ocupação visual Pin-
turas escritas: Diariamen-
te estabelece o diálogo 
entre artistas visuais e 
a literatura. Para esta 
edição, a ilustradora e 
muralista Erica Maradona 
desenvolveu a proposta a 
partir dos temas “diário” e 
“caderno de artista”.

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fer-
nando do Espírito Santo Alves de 
Mattos, 1000, tel. 2523-9200.De 
quarta a domingo das 9h às 17h. 
Entrada franca. Até 02/07.

“As Mona Lisas”
Divulgação

Alécio Cezar
Musical

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
NINGUÉM É CHAMADO PARA SE QUEI-

XAR: Muitos chamados, poucos escolhidos. 
Quantas vezes supomos que esses chamados 
são trazidos à banquete! Imaginamo-los à guisa 
de convidados para competição de favoritismo, 
diante de Deus. Acorda-nos a responsabilidade 
espírita emm plano mais elevado. Chamados, sim, 
para ver e aprender, retifi car e melhorar. Religião 
para identifi car o mal e apedrejá-lo existia à farta 
no tempo de Cristo. Onde o farisaísmo descobria 
criaturas para lapidação, Jesus encontrava almas 
sequiosas de entendimento, às quais estendia 
os braços tocados de amor. Todos nos achamos 
cercados por desafi os de ação e renovação em 
clima incessante de criatividade. O que interessa 
para a vida não é a nossa capacidade de ver-lhes 

o aspecto desagradável ou de medir-lhes a aspe-
reza. Não há notícias de empregadores engajando 
servos unicamente para chorar sobre os empeços 
da ofi cina ou lamentar as pragas que arruínam 
o campo. Cristo nos permite a inclusão na lista 
dos chamados para que lhe ofereçamos concurso 
efi ciente na consolidação da felicidade comum. 
Aprendamos a ver para servir. Desistamos de 
perder tempo lastimando o irremediável. Dili-
genciemos a aplicação de remédio às situações 
suscetíveis de recebê-lo. E sigamos para diante, 
arredando da estrada os resíduos de males que 
reclamam esquecimento. O cientista é convocado 
a ver para estudar um pequeno cismo vivente na 
gota dágua poluída, em que outros encontram 
migalha de lama. Artistas reconhecem-se indica-

dos para surpreender melodias ou desentranhar 
obras-primas da pedra, em situações dentro das 
quais a maioria dos homens apenas identifi ca ru-
ídos e calhaus. O Espírita é convidado a enxergar 
o futuro no presente e, por isso, a rearticular o 
bem de todos onde muitos desesperaram de 
encontrá-lo. Ninguém é chamado espiritualmente 
para se queixar. Sintamo-nos conscritos pelo 
chamamento divino, não para nos regalarmos 
em expectativas estéreis acerca de prêmios que 
nada fi zemos ainda por merecer. Mas, sim, para 
trabalharmos com paciência e perseverança na 
restauração do bem, onde a cooperação com o 
Cristo de Deus espere por nós.(De "Técnica de 
Viver", de Waldo Vieira, pelo Espírito de Kelvin 
Van Dine) 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: MAURICIO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Paudalho - PE, no dia 17/08/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino José da Silva e de Sebastiana Joana Barbosa da 
Silva. A pretendente: SÔNIA PEREIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão copeira, nascida em Xique-Xique - BA, no dia 05/01/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Sancho Martins e de Albertina Pereira Martins.

O pretendente: VINICIUS CARDOSO GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão operdor de pedagio, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/01/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademilson Carlos Gonçal-
ves e de Brenda Lee da Silva Cardoso. A pretendente: KARINE QUINTINO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante de serralheiro, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 27/04/1997, residente e domiciliada em Poá - SP, fi lha de 
Jivaldo Piedade da Silva e de Euda Quintino Pardinho da Silva.

O pretendente: MARCIO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1980, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira dos San-
tos e de Adenilta Maria dos Santos. A pretendente: PATRICIA PEREIRA RODRIGUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Rodrigues Araujo e de Hildete Pereira Rodrigues.

O pretendente: THIAGO SANTOS DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edimilson Messias da Costa e de 
Elaine Aparecida Santos da Costa. A pretendente: ANDREIA MELAZZOTE DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 05/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter 
Rodrigues da Silva e de Marli Melazzote de Siqueira.

O pretendente: ADMILSON CRUZ NASCIMENTO FILHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrativo, nascido em Itabuna - BA, no dia 07/06/1992, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Admilson Cruz Nascimento e de 
Marinês Santos Nascimento. A pretendente: EMILI ELISANDRA LUCAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 28/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Lucas Sobrinho e de Maria Madalena Lucas.

O pretendente: ANTONIO LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, pro-
fi ssão pedreiro, nascido em Apucarana - PR, no dia 23/01/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Lopes Filho e de Maria Lidia de Jesus. A 
pretendente: IVANETE VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Martinópolis - SP, no dia 19/10/1952, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Euclides Antonio Vieira e de Olindina Maria da Conceição.

O pretendente: JADIER VENCESLAU DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Pilar - AL, no dia 24/12/1973, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bernaldo da Silva e de Margarida 
Venceslau da Silva. A pretendente: ALDENI PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Taquarana - AL, no dia 
29/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira 
da Silva e de Josefa Batista Pereira da Silva.

O pretendente: JULIO CEZAR PEREIRA DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido em Santo André - SP, no dia 
04/01/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Alencar 
de Aquino e de Claudimere Pereira. A pretendente: NATALIA BARBOZA FIRMINO DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 07/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Anatanael Firmino da Silva e de Maria das Graças Barboza dos Santos.

O pretendente: JULIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão prensista, nascido em Salinas - MG, no dia 20/02/1949, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clemente dos Santos de Oliveira 
e de Maria dos Santos de Oliveira. A pretendente: TEREZA RODRIGUES OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Nanu-
que - MG, no dia 12/09/1957, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Amantino Rodrigues Oliveira e de Adelia Celira das Virgens.

O pretendente: MARCOS DA CUNHA CAVALCANTI, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão ofi cial de bolsa, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/10/1971, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Normando Ferreira Cavalcanti 
e de Eunice da Cunha Cavalcanti. A pretendente: ROSÂNGELA LUÍZ DE MENEZES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Lagoa do 
Itaenga - PE, no dia 22/06/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ezequiel Luíz de Menezes e de Maria Roque de Menezes.

O pretendente: ANDRÉ DE AGUIAR COLENTINO BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nascido em Suzano - SP, no dia 18/02/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Colentino Barbosa 
e de Maria de Fatima Aguiar Barbosa. A pretendente: CAMILA DA SILVA SERAFIM, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edvaldo Marcos Serafi m e de Josefa Gonzaga da Silva.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS MARQUES , nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Marques e de 
Edileuza dos Santos Marques. A pretendente: JANAINA FREIRES MARIS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/06/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Freires Maris e de Joana da Silva Maris.

O pretendente: JOÃO JORGE EZEQUIEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante de marmoraria, nascido em Inajá - PE, no dia 31/08/1972, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ezequiel Filho e de 
Minervina Maria da Conceição. A pretendente: VANEI XAVIER DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante de limpeza, nascida em Pindobaçu - BA, 
no dia 08/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nildo 
Gonzaga da Silva e de Placida Xavier da Silva.

O pretendente: OSVALDO GÓES DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de manutenção, nascido em Brejão - PE, no dia 18/08/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Góes de Lima e de Maria Nazaré de Lima. A 
pretendente: ELIANE FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida em Londrina - PR, no dia 17/12/1971, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Efre Gois Lima e de Eulalia Ferreira da Costa.

O pretendente: LEONARDO COSTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gil da Silva e de Aurea Diapino 
Costa da Silva. A pretendente: LUANA BERNARDO DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 06/05/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Simone 
Bernardo do Nascimento.

O pretendente: DÊNIS ARAUJO DE MACEDO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão preparador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elio Rodrigues Macedo e 
de Marlene de Araujo. A pretendente: INGRID LOURENÇO DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
12/01/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eron Souza 
Pereira e de Denilce Lourenço.

O pretendente: ENOQUE DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorcia-
do, profi ssão pintor, nascido em Iapu - MG, no dia 12/12/1954, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Candido Dias e de Lina Marcelina Dias. 
A pretendente: MARCIA REGINA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1966, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco dos Santos 
e de Olivia Francisca dos Santos.

O pretendente: LAURO RONAN BERGAMASCO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/02/1959, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bergamasco Junior e de Apa-
recida Bergamasco. A pretendente: JANE CLEIDE DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 
19/01/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Severino 
de Lima e de Josefa Alves de Lima.

O pretendente: MANOEL LAÉRCIO ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Monteiro - PB, no dia 15/07/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves da Silva e de Veronica 
Maria da Conceição. A pretendente: ÉRICA MARIA ALVES DAS NEVES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides 
das Neves e de Esdra Maria Alves.

O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA CEZAR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma Cortes Cezar e 
de Vilma Oliveira Cezar. A pretendente: JÉSSICA APARECIDA GOMES DE PAULA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 05/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Dorival Lucio Moreira de Paula e de Edna Bandeira Gomes de Paula.

O pretendente: CLEITON DE SOUZA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Costa e de Nilza Aparecida Costa. 
A pretendente: MICHELE BISPO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/01/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rozana Bispo dos Santos.

O pretendente: ÉVERTON HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Guarulhos - SP, no dia 07/04/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cavalcante Filho e de 
Valdete Ferreira da Silva Cavalcante. A pretendente: MAYARA STEFANNY DE SOUZA 
SAPONIK, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcio Saponik e de Valdicleia de Souza Santos Saponik.

O pretendente: AILTON MOREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado de manutenção, nascido em Campo Formoso - BA, no 
dia 09/03/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando 
José da Silva e de Ednalva Moreira da Silva. A pretendente: ELENICE AZEVEDO DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Itiuba - BA, no dia 02/05/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Flauzio Gama dos Santos e de Justina Azevedo dos Santos.

O pretendente: LUIS LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Setubinha - MG, no dia 13/07/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Serafi m Barreiros Pereira e 
de Marizelia Ferreira do Nascimento. A pretendente: ALINE DAMASCENO DE CASTRO, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 09/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ronaldo Dias de Castro e de Iraci Soledade Damasceno.

O pretendente: JOSÉ JORGE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão designer gráfi co, nascido em Itaquaquecetuba - SP, 
no dia 06/10/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Roseno dos Santos e de Maria Cristina Conceição dos Santos. A pretendente: JEANE 
SILVA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 26/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José Raimundo de Souza e de Maria de Fatima Silva de Souza.

O pretendente: LUCAS DAMASCENA BARNABÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 
29/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zenildo Bar-
nabé da Silva e de Ana Claudia Barreto Damascena da Silva. A pretendente: NAIARA 
ARAUJO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/2000, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Natanael Amaro da Silva e de Rosilda Araujo Pinto.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LEANDRO DE LIMA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Guarulhos - SP, no dia 04/09/1984, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira Gomes e de Cleonice de 
Lima Gomes. A convivente: ALINE APRIGIO DE SALES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/10/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luceni Aprigio de Sales. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiros.

O convivente: JOEL CRISTIANO DE MELO FEITOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido em Monteiro - PB, no dia 22/08/1981, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Feitosa 
e de Francisca Maria de Melo Feitosa. A convivente: JANIÉLHIA LISBOA GOMES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nas-
cida em São João do Peixe - PB, no dia 03/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Lisboa Batista e de Francisca Gomes Ba-
tista. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código 
Civil Brasileiros.

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: ANDERSON DE SOUSA RIZZI, estado civil solteiro, profi ssão ator, 
nascido em Campinas (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no dia 03 de agosto de 1978, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Josmar Maciel Rizzi e de 
Ione de Sousa Rizzi. A pretendente: TAISE MACHADO GALANTE, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira Cesar) SP, no 
dia 27 de janeiro de 1986, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Wagner Roberto Galante e de Maria do Carmo Machado Galante.

O pretendente: REGIS FERNANDO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 16 de setembro de 
1988, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho de José de Sá 
Almeida e de Maria Madalena Almeida. A pretendente: KARINA BRAGA ARGACHOFF, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo (Registrada na Alto da 
Mooca) SP, no dia 24 de março de 1989, residente e domiciliada no Jardim Aricanduva, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Argachoff Filho e de Simoni Braga Argachoff.

O pretendente: PAULO ROGERIO QUIEREGATTO DO ESPIRITO SANTO, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Moóca) SP, no dia 
21 de dezembro de 1971, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Antonio do Espirito Santo e de Sueli Maria Quieregatto do Espirito Santo. A pretendente: 
ANDRÉA DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São 
Paulo (Registrada no Ibirapuera) SP, no dia 19 de setembro de 1980, residente e domiciliada 
na Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luiz do Amaral e de Elizabeth Antonio do Amaral. 
Obs.: Cópia do edital enviada a unidade de serviço onde reside a pretendente.

O pretendente: CARLOS EDUARDO QUIEREGATTO DO ESPIRITO SANTO, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Moóca) 
SP, no dia 04 de setembro de 1970, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz Antonio do Espirito Santo e de Sueli Maria Quieregatto do Espirito Santo. 
A pretendente: ANNA MARIAH DE OLIVEIRA GARCIA PARRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no 
dia 16 de dezembro de 1992, residente e domiciliada em Suzano - SP, fi lha de Dirceu 
Garcia Parra Filho e de Claudia Aparecida de Oliveira Garcia Parra. Obs. Cópia do edital 
enviada a Unidade de Serviço onde reside a pretendente. 

O pretendente: ANTONIO CASTRO FILHO, estado civil viúvo, profi ssão advogado, nascido 
em Pirapora - MG, no dia 13 de outubro de 1951, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Castro e de Aldemira Corrêa Castro. A pretendente: DENISE 
MASON CARRASCO, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 05 de setembro de 1956, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Christovam Bussi Carrasco e de Irayde Mason Carrasco.

O pretendente: MARCELO PINHEIRO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo (Registrado em Alto da Mooca) SP, no dia 12 de fevereiro 
de 1992, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Genival Batista 
de Freitas e de Francisca Jacira Pinheiro de Freitas. A pretendente: DAYANE SANTOS 
TAVARES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo (Registrada 
no Itaim Paulista) SP, no dia 03 de março de 1995, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Ibenildo Tavares da Silva e de Maria Claudete Tavares da Silva.

O pretendente: DENIS DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, 
nascido em Maceió - AL, no dia 22 de junho de 1984, residente e domiciliado na Vila 
Rica, São Paulo - SP, fi lho de Edjelson da Silva Lima e de Maria Denise  da Silva Lima. A 
pretendente: KELLY CRISTINA REUDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 24 de julho de 1979, residente e domiciliada 
na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Walfrido Rueda e de Vanildes Matos Costa Rueda.

O pretendente: EMERSON AURELIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santo André (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no dia 04 de outubro de 1978, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Aurelino Avelino de 
Souza e de Amady Brandão de Souza. A pretendente: TALITA CRISTINA DOS ANJOS, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo (Registrada no Ipiranga) 
SP, no dia 31 de julho de 1989, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, 
fi lha de Roberto Oliveira do Anjos e de Marcia Maria Malaquias dos Anjos.

O pretendente: TIAGO FELIPE DE SOUSA FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar educacional, nascido em Guarulhos - SP (Registrado no Itaim Paulista, São 
Paulo - SP), no dia 25 de abril de 1988, residente e domiciliado na Vila Carmosina, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria da Conceição de Farias. A pretendente: LARISSA AKEMI 
TSUZUKI MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de vendas, nascida 
em São Paulo (Registrada no São Miguel Paulista) SP, no dia 18 de janeiro de 1995, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Anderson Guimarães Moreira 
e de Adriana Aparecida Tsuzuki Moreira. Obs.: Cópia do edital enviada a unidade de 
serviço onde reside o pretendente.

O pretendente: PATRICK HERNANE MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
contábil, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 21 de abril de 1993, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Januário Marinho 
e de Silvana Maria Pinto. A pretendente: REGIANE SILVEIRA DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar contábil, nascida em São Paulo (Registrada no Vila Formosa) 
SP, no dia 01 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada no Vila Antonieta, São Paulo 
- SP, fi lha de Geraldo Correira de Lima e de Neide Silveira de Lima. 

O pretendente: JOSÉ ROBERIO SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
zelador, nascido em Maxaranguape, Natal (1ª Zona) - RN, no dia 10 de julho de 1971, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Rufi no de Sousa e de 
Dulcimar dos Santos de Sousa. A pretendente: SUELY DE MORAES ANTUNES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Paulo Afonso -  BA, no dia 10 de julho de 1981, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião João Antunes e 
de Severina Simão de Moraes.

O pretendente: SIDNEY CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Osasco (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 22 de março de 1990, 
residente e domiciliado na Vila California, São Paulo - SP, fi lho de Severino Caetano 
da Silva e de Vania Bezerra dos Santos. A pretendente: CLEIDE DOS SANTOS MOTA, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Vitória da Conquista  
-  BA, no dia 28 de julho de 1977, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Santos Mota e de Neusa dos Santos Mota. 

O pretendente: JOSÉ LAURENTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em João Alfredo - PE, no dia 01 de julho de 1985, residente 
e domiciliado na Vila Alzira, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Laurentino da Silva e de 
Inês Antonia de Moura Silva. A pretendente: JAQUELINE BEZERRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Bezerros - PE, no dia 29 de outubro de 1986, 
residente e domiciliada na Vila Alzira, São Paulo - SP, fi lha de Givanildo Bezerra da Silva 
e de Josefa Bezerra de Amorim. 

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO DE JESUS MORAES, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/12/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valter Garcia Moraes e de Ana Rita de Jesus. 
A pretendente: JACQUELINE PEREIRA DA SILVA BIANCO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
22/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elton Bianco e de 
Valdirene Pereira da Silva Bianco.

O pretendente: RUBENS EDUARDO ELEUTERIO, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 11/03/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Eleuterio e de Odette Eleuterio. A 
pretendente: PATRÍCIA DA FRANCA GOMES, profi ssão: engenheira química, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
22/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Waldimiro de Lima 
Gomes e de Maria de Fatima da Franca Gomes.

O pretendente: FELIPE TEIXEIRA DO CARMO, profi ssão: médico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/12/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Felipe do Carmo e de Antonia Maria Teixeira do 
Carmo. A pretendente: KETLYN FERNANDES MARTINS, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 31/05/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leandro Martins Silva e de Clau-
dinéia Fernandes Pereira.

O pretendente: WEVERSON SANTOS FERREIRA DA SILVA, profi ssão: técnico mecâ-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
28/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar Ferreira da 
Silva e de Maria Nazaré dos Santos. A pretendente: JÉSSICA GARIJO, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em São Roque - SP, data-nascimento: 
30/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Garijo e 
de Zelia Ribeiro da Silva.

O pretendente: ELI JOAQUIM DOS SANTOS, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/10/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Joaquim dos Santos e de Jandira Oliveira 
da Silva dos Santos. A pretendente: CAROLINA LIMA DE TOFFOLI, profi ssão: assis-
tente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
08/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Sperandio de 
Toffoli e de Maria Aparecida das Graças Lima.

O pretendente: VICTOR REIS CAMPOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 03/01/1990, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio de Campos e de Rosana Aparecida 
Reis de Campos. A pretendente: ROSANA JESUS DE MATOS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Tucano - BA, data-nascimento: 16/12/1989, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Hélcio Ferreira de Matos e de Geni 
Santos de Jesus.

O pretendente: CLEBER RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: policial civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 06/03/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roseli Rodrigues da Silva. A pre-
tendente: IDA D'AMICO, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cangaiba - SP, data-nascimento: 29/09/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Angelo D'Amico Neto e de Vera Neuza Lica 
D'Amico.

O pretendente: PEDRO FERNANDO PACHECO, profi ssão: engenheiro industrial 
mecânico, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 05/01/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Ademar Pacheco e de Teresinha Tomasetti Pacheco. A pretendente: PETULA APA-
RECIDA BARBOSA, profi ssão: gestora de R.H., estado civil: solteira, naturalidade: 
em Osasco (1º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 11/04/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Barbosa Filho e de Marlene Aparecida de Oliveira 
Barbosa.

O pretendente: MIQUÉIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/10/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Tomaz de Oliveira e de Vera Lucia 
Ferreira de Oliveira. A pretendente: MICHELLI NOBREGA DOS SANTOS, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 06/01/1997, 
residente e domiciliada em Lorena - SP, fi lha de João Ferreira dos Santos e de Maria do 
Socorro Nobrega Santos.

O pretendente: THIAGO ALVES TRINDADE MANSO, profi ssão: analista de melhoria 
contínua, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-
nascimento: 11/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Robinson 
Batista Manso e de Maria de Lourdes Alves Trindade Manso. A pretendente: CINTHIA 
ANTUNES DE SOUZA, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Monte Azul, Distrito de Pernambuco - MG, data-nascimento: 02/02/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Lindolfo Pereira de Souza e de Luiza 
Antunes Pereira.

O pretendente: RENATO GUIMARÃES ABABILINO, profi ssão: analista de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
19/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edemilson Ababilino 
e de Marilane Augusta Guimarães Ababilino. A pretendente: VERONICA CAROLINA 
LOPES, profi ssão: auxiliar de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 14/02/1991, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carlos Marques Lopes e de Adenice 
Carolina de Jesus Santos.

O pretendente: NELSON DA SILVA GRAÇA, profi ssão: corretor de imóveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, data-nascimento: 10/04/1967, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio Graça e de Gracinda da 
Silva Graça. A pretendente: NEIDE DE OLIVEIRA CARMO, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 13/04/1964, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vicente de Oliveira Carmo e de 
Maria Alcaras Carmo.

O pretendente: SERGIO LAGUNA, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Pitangueiras - SP, data-nascimento: 01/09/1960, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Armando Laguna e de Maria Dellariva Laguna. 
A pretendente: NATALIA APARECIDA GANDOLFI, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 09/05/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Luiz Gandolfi  e de 
Fatima Aparecida Lucena Gandolfi .

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: analista de ouvi-
doria, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Moóca - SP, data-nascimento: 
05/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Rodri-
gues de Souza e de Rosana Silva Rodrigues de Souza. A pretendente: BIANCA SILVA 
COUTINHO, profi ssão: coordenadoria de logística, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 27/08/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Edmar Melo Coutinho e de Ivani Aparecida da Silva Coutinho. 

O pretendente: DANILO AMARO COLUCCI, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wanderlei Colucci e de Eliane José Amaro 
Colucci. A pretendente: THAIS MOREIRA DA CRUZ, profi ssão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 28/12/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de  Edmo da Cruz e de Elza Moreira da Cruz.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VICTOR PITERMAN GROSS, profi ssão: economista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 27/07/1988, residente e 
domiciliado em Indianópolis, São Paulo - SP, fi lho de Leopoldo Gross e de Célia Piterman 
Gross. A pretendente: TALLY FELDMAN SINGAL, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/06/1989, residente e 
domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Reuwen Dow Singal e de 
Lilian Feldman Singal.

O pretendente: FLAVIO DE ANDRADE SOUZA, profi ssão: economista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1957, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Andrade Souza e de 
Dorothy Pereira de Andrade. A pretendente: LEDA MARIA FERRARI, profi ssão: psicólo-
ga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1961, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Paulo Ferrari 
e de Mercedes da Fonseca Ferrari.

O pretendente: LUIZ GERALDO FIORINI, profi ssão: profi ssional de marketing, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1965, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cyro Fiorini e de Dalva Estela 
Foti Fiorini. A pretendente: MARIANA CAROLINA BARZOTTI, profi ssão: profi ssional de 
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1984, 
residente e domiciliada em Cae Carvalho, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio Barzotti 
e de Maria Aparecida Matheus Ruiz Barzotti.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios
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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:

ALEXANDRE ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas externas, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.094-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e seis (01/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Quatro de Julho, número 171, Vila Santa Terezinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bráz dos Santos e de Izaura Alves de Lima. LAINE 
SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/061.FLS.091-ARAPIRACA/AL), Arapiraca, 
AL no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (07/01/1988), residente e 
domiciliada Rua Quatro de Julho, número 171, Vila Santa Terezinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Marques da Silva e de Luiza Soares da Silva.

ALEX SANDRO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A-99,FLS.43-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/10/1994), residente e domiciliado Rua Geraldo Santen, número 97, Conjunto Habi-
tacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alex Sandro Ferreira de 
Araújo e de Priscila Alves da Costa. NAIADE TÁRCILA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-226,FLS.175 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (27/05/1995), residente e domiciliada Rua Forte de Coimbra, número 87, bloco 
B, apartamento 41, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eduardo Pereira da Silva e de Maria Josivania Sousa Silva.

BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.275-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (22/12/1986), residente 
e domiciliado Rua Arbela, número 299, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Tadeu dos Santos e de Terezinha Bueno dos 
Santos. FABIANA SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.091-VILA GUILHERME/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (17/07/1988), 
residente e domiciliada Avenida Morvan Dias de Figueiredo, número 2.661, Vila Guilherme, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Divino Pereira do Nascimento e de Maria 
do Socorro da Silva Santos.

ELIAS DE SOUZA AMARAL, estado civil divorciado, profi ssão taxista, nascido em Sub-
distrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (07/10/1978), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, número 260, 
bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião de Souza Amaral Filho e de Izabel Cordeiro Amaral. ANA PRISCILA 
DA SILVA CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Manaus, Estado 
do Amazonas (CN:LV.A/333.FLS.141-2º OFÍCIO DE MANAUS/AM), Manaus, AM no dia 
dez de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/09/1987), residente e domiciliada 
Rua Emílio Serrano, número 260, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samuel Lucas Cordeiro e de Maria de 
Fátima da Silva Cordeiro.

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

FERNANDO APARECIDO TOLOI SOUZA RAMOS, estado civil viúvo, profi ssão 
motorista, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez 
de agosto de mil novecentos e cinquenta e sete (10/08/1957), residente e domiciliado 
Avenida Antônio Ricardo da Silva, número 301, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza Ramos e de Jandira Toloi de 
Souza Ramos. NORMA LÚCIA SOUZA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Itapé, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.166 ITAPÉ/BA), Itapé, 
BA no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e um (11/05/1961), residente 
e domiciliada Avenida Antônio Ricardo da Silva, número 301, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Andrade de Araújo Filho 
e de Nilza Souza de Jesus.

JESSE BARROS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão separador, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 96,FLS.38V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (08/10/1994), residente e 
domiciliado Rua Sebastião Ivo, número 555, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco João de Souza e de Rosana de Barros Caldeira de Sousa. 
RAFAELA BOGGI SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-312,FLS.143 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e oito (16/06/1998), residente e domi-
ciliada Rua Barbara Jurana, número 267, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elcio Pereira da Silva e de Renata Tereza Boggi 
de Oliveira da Silva.

EDIVAN SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de redes, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/066.FLS.067V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/11/1984), 
residente e domiciliado Rua Rio do Oeste, número 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Vieira da Silva e de Maria Sousa Nascimento. WENDY MARTINS DA CRUZ, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e oito (02/04/1988), residente e 
domiciliada Rua Rio do Oeste, número 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Augusto da Cruz e de Elizabete Martins da Silva Cruz.

JEFERSON FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e 
setenta e três (24/09/1973), residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuitas, número 376, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Ferreira 
e de Rosa Maria Ferreira. ALESSANDRA LESLIE LOREILHE OGAWA, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
oito de outubro de mil novecentos e setenta e oito (08/10/1978), residente e domiciliada 
Rua Chá dos Jesuitas, número376, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sigueo Ogawa e de Rosalina Elisabeth Loreilhe Ogawa.

SILAS DE CASTRO LANDULFO, estado civil solteiro, profi ssão analista contábil fi nanceiro, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV-A 94,FLS.248-SUZANO/SP), Suzano, SP no 
dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), residente e domiciliado 
Estrada Morro dos Olhos D´Agua, número 50, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Altemir Novais Landulfo e de Maria Aparecida de Castro Landulfo. LETÍCIA 
FARIA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
Suzano, neste Estado (CN:LV-A 95,FLS.259V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia quatorze 
de junho de mil novecentos e oitenta e nove (14/06/1989), residente e domiciliada Estrada 
Morro dos Olhos D´Agua, número 50, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vicente Franco de Almeida e de Edna Faria de Almeida.

ANDRÉ LOPES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/169.FLS.113 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de maio de mil novecentos e setenta e cinco (16/05/1975), residente e 
domiciliado Rua Goianira, número 93, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Lopes Martins e de Julia Rodrigues Silva. ANGELA DA SILVA MAR-
CELINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/079.
FLS.161V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil nove-
centos e setenta e cinco (25/09/1975), residente e domiciliada Rua Goianira, número 93, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ary Marcelino e de Izabel 
da Silva Marcelino.

GUILHERME ROMÃO FORTUNATO, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/202.FLS.215 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e noventa e quatro (24/04/1994), residente e domi-
ciliado Rua Caetano Lama, número 20, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton Fortunato Junior e de Rose-
mary Romão Fortunato. KIMBERLY KELLY DAILHER FELIPE, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/146.FLS.006V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (20/11/1997), residente e domiciliada Rua Padre 
Gabriel de Campos, número 385, apartamento 32-A, Conjunto Habitacional Padre 
Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Dailher Felipe e de 
Kelli Cristina Vieira da Silva Felipe.

DANILO PAULO BAHIA, estado civil solteiro, profi ssão analista de custos junior, nascido 
em Subdistrito Indianopolis, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.218V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e um 
(28/03/1991), residente e domiciliado Rua Maria Carlota, número 94, casa 03, Vila 
Esperança, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes Bahia e de Maria 
das Graças Paulo Bahia. CARLA CRISTINA CAPOZZI PAREJO, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.198V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (26/02/1986), residente e domiciliada Travessa Lionina Maria da Silva, número 
14, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Goes Parejo e de Thelma Capozzi.

THIAGO JACINTO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.250V-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), 
residente e domiciliado Rua Eugênio Bosser, número 56, Jardim Sapopemba, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz Pessoa de Melo e de Antonia Jacinto de 
Melo. KEILA CRISTIANE BRANCO SILVA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/034.FLS.138-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/02/1984), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, número 955, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Nunes Silva e de Elizabeth 
Aparecida Branco Silva.

CUSTÓDIO LINO DE SOUSA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido em Caculé, 
Estado da Bahia, Caculé, BA no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e cinquenta 
e seis (27/08/1956), residente e domiciliado Travessa Davina Fraga, número 22, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Lino de Sousa e de Benícia Maria 
de Sousa. SUELY DIONIZIA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de junho de 
mil novecentos e sessenta e um (15/06/1961), residente e domiciliada Rua Dilermando 
Pinheiro, número 16, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joanicio Dionisio 
Silva e de Helenita da Silva.

EUSÉBIO DE OLIVEIRA COSTA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão serral-
heiro, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/262.FLS.183-
CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos 
e oitenta e seis (18/07/1986), residente e domiciliado Rua Professor Euclides Luz, 
número 71, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Costa de Jesus 
e de Raimunda Martins de Oliveira. MONIQUI PEREIRA QUEIROZ PINTO, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/173.FLS.182 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (18/12/1992), residente e domiciliada Rua Professor Euclides Luz, 
número 71, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Queiroz 
Pinto e de Elza da Paixão Pereira Pinto.

WELINGTON DE JESUS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão investigador de 
polícia, nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/026.FLS.188-SUZANO/SP), 
Suzano, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta (26/07/1980), 
residente e domiciliado Rua Elói Porteli, número 215, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Eduardo de Souza e de Maria Leonísia Oliveira de 
Souza. TALITA CRISTINA GONÇALVES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada fi nanceira, nascida em Itaúna, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/167.
FLS.101V-GUAIANASES/SP), Itaúna, MG no dia três de novembro de mil novecen-
tos e noventa e um (03/11/1991), residente e domiciliada Rua Elói Porteli, número 
215, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Itamar Alves Barbosa e de 
Zorilda Batista Gonçalves.

PABLO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de restaurante, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.001 VILA NOVA CACHOEIRINHA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e um 
(24/03/1991), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, número 284, casa 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio da Silva e de 
Rozilva da Conceição. PAMELA PRISCILA BARBOSA ROCHA MACEDO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 281,FLS.192-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (05/11/1987), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, número 637, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irenio Rocha Macedo e de Lucia 
Aparecida Barbosa Rocha Macedo.

EDSON DIAS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/050.FLS.215V-GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (26/04/1965), residente e domiciliado Rua 
Imbaçal, número 655, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Pedro Antonio Dias e de Vitoria Francisca dos Santos. CRISTINA SOUSA NASCIMENTO 
DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão costureira piloto, nascida em Natal, Rio Grande do 
Norte (CN:LV.A/195.FLS.141V-1ª ZONA DE NATAL/RN), Natal, RN no dia treze de maio 
de mil novecentos e setenta (13/05/1970), residente e domiciliada Rua Imbaçal, número 
655, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Nascimento 
de Lima e de Maria do Carmo Souza de Lima.

JONATAM SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão limpador de vidros, nascido 
em Tobias Barreto, Estado de Sergipe (CN:LV-A 54,FLS.254V-TOBIAS BARRETO/
SE), Tobias Barreto, SE no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e três 
(06/06/1993), residente e domiciliado Rua Àguas de Março, número 24, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos 
dos Santos Filho e de Elisabete Silva Santos. DANIELA TEODOZIO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Santana do Ipanema, 
Estado de Alagoas (CN:LV-A-28,FLS.209V-SANTANA DO IPANEMA/AL), Santana do 
Ipanema, AL no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e três (03/11/1993), 
residente e domiciliada Rua Àguas de Março, número 24, Conjunto Habitacional José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Teodozio da Silva e de 
Maria Aparecida Teodozio da Silva.

CARLOS HENRIQUE BARBOZA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, na-
scido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.203-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (06/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, número 625, bloco 04, apartamento 103, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Ferreira de Souza e de Neide Barboza de Souza. 
MONICA REGINA REMEDIO DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de negociação, nascida em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/265.FLS.235-2º OFÍCIO 
DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e 
seis (17/03/1986), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, número 625, bloco 04, 
apartamento 103, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Nazaré Picanço de 
Vasconcelos e de Sandra Regina Remedio de Vasconcelos.

WESLEY DA SILVA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/002.FLS.057 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (27/05/1985), residente 
e domiciliado Rua Sestílio Melani, número 479, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Castro e de Eliane Maria da Silva. 
TATIANA MATIAS VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em Suzano, 
neste Estado (CN:LV.A/018.FLS.212 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e setenta e nove (04/08/1979), residente e domiciliada Rua Sestílio 
Melani, número 479, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Vieira e de Germana Matias Vieira.

EDEMILSON RODRIGUES VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-38,FLS.46 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de março de mil novecentos e oitenta e um (11/03/1981), residente e domiciliado Rua 
Arraial de São Bartolomeu, número 51-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Cicero Vicente e de Martinha Rodrigues de Macêdo. KARINA ALVES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-22,FLS.229-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (26/02/1980), residente e domiciliada Rua Arraial de São 
Bartolomeu, número 51-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
dos Santos Sobrinho e de Adenilsa Alves de Oliveira.

FILIPE FERREIRA DE AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/300.FLS.121 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (12/09/1997), residente e 
domiciliado Rua Rio Imburana, número 274, apartamento 243-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Rodrigues de Amorim 
e de Maria Lucia Ferreira Oliveira. BÁRBARA JAKUBAVICIUS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/219.FLS.021-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (17/02/1997), residente e domiciliada 
Rua Rio Imburana, número 274, apartamento 243 B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano José da Silva e de Regina 
Aparecida Jakubavicius da Silva.

Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino
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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.: GILSON CONCEICÃO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/09/1986, profi ssão: auxiliar de logistica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Valdir Antonio da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A preten-
dente.: LEIDIANE AVELINO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/09/1982, 
profi ssão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Lucia Avelino da Silva.

O pretendente.: MARCELO FRANCISCO DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 02/08/1976, profi ssão: supervisor de cozinha, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Arlindo Francisco de Almeida e de Teonilia da Cruz 
Almeida. A pretendente.: KAREN JULIANA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/06/1986, profi ssão: desempregada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Juvenal Bezerra da Silva e de Elizabeth Antonia da Silva.

O pretendente.: JAILSON BORGES MENEZES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/09/1986, profi ssão: auxiliar de expedicão, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: João de Deus Menezes e de Geni Borges Menezes. A 
pretendente.: VALDELICE DOMINGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/12/1989, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Maria Auxiliadora Domingues.

O pretendente.: RODOLFO DOS SANTOS BATALHA, natural de Delmiro Gouveia, AL, 
nasc.: 11/02/1991, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Vieira Batalha e de Maria do Carmo dos Santos Batalha. 
A pretendente.: PATRICIA DA CONCEIÇÃO BRITO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
26/11/1986, profi ssão: auxiliar de farmacia, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Valdenice da Conceição Brito.

O pretendente.: DOUGLAS SANTOS DA SILVA, natural de Euclides da Cunha, BA, 
nasc.: 27/02/1984, profi ssão: funcionário público estadual, estado civil: solteiro, residen-
te e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Raimundo da Silva e de Marilene Alves dos 
Santos. A pretendente.: PATRICIA MARIA DA SILVA, natural de Marcelino Vieira, RN, 
nasc.: 07/09/1986, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Luiz Gonzaga da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente.: SEBASTIÃO GARCIA FERREIRA, natural de Barbacena, MG, nasc.: 
25/04/1952, profi ssão: sindicalista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Sebastião Ferreira da Silva e de Lucia Sebastião da Silva. A pretenden-
te.: JANAINA DIAS BATAIELO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 13/04/1985, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edmil-
son Bataielo e de Neuza Dias Bataielo.

O pretendente.: MIQUEIAS LIMA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/12/1987, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Isaias Lima Santos e de Selma Correa de Lima Santos. A pretendente.: INGRID ASSIS 
CORREIA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/05/1991, profi ssão: pu-
blicitaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Vladimir 
Correia dos Santos e de Sheila Cristina de Assis da Silva Santos.

O pretendente.: LEANDRO SOUSA DE SA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/08/1986, 
profi ssão: operador de empilhadeira, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Sulpino de Sa e de Maria Aparecida de Sousa de Sa. A preten-
dente.: ROBERIA CRISTINA SOARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/08/1987, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Amaro Benedito Soares e de Maria da Conceição de Lima Soares.

O pretendente.: JOSÉ MAURILIO DA SILVA, natural de Fortaleza, CE, nasc.: 
10/02/1963, profi ssão: mecânico, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Manoel Maia de Lima e de Maria Eridan da Silva. A pretendente.: MA-
RIA LENILDA DE SOUZA BEZERRA, natural de Garanhuns, PE, nasc.: 04/09/1969, 
profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Firmino Bezerra de Melo e de Francisca Camilo de Souza.

O pretendente.: ANTONIO BATISTA DE SOUSA, natural de Iguira-Xique Xique, BA, 
nasc.: 13/06/1966, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Adolfi na Batista de Sousa. A pretendente.: MARLENE DA COSTA 
SOUZA, natural de Juazeiro, BA, nasc.: 04/04/1964, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio da Costa Varjão e 
de Maria Rosa de Souza.

O pretendente.: ANTONIO LUIZ SANTOS PINTO, natural de Cruz das Almas, BA, 
nasc.: 12/06/1957, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Luiz Leal Pinto e de Benedita Santos Pinto. A pretendente.: 
VANDERLEIA VIEIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/05/1978, profi s-
são: agente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Gilson José Vieira da Silva e de Emilia Maria de Souza Silva.

O pretendente.: JOSÉ MARTINS FILHO, natural de Piquet Carneiro, CE, nasc.: 
11/02/1970, profi ssão: funileiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Martins da Silva e de Maria das Dores Bezerra. A pretendente.: AN-
GELA MARIA RODRIGUES DE BRITO, natural de Nova Soure, BA, nasc.: 07/03/1978, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Pedro Rodrigues de Brito e de Celestina de Oliveira Brito.

O pretendente.: HENRIQUE VICENTE MARCAL BARBOSA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 11/08/1991, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Marcio Marcal Barbosa e de Aldemira Vicente Pereira. A 
pretendente.: ANDRESSA DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/03/1992, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Luiz Carlos de Almeida e de Doralice Rodrigues de Almeida.

O pretendente.: RAFAEL LEANDRO PEREIRA FRANÇA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 01/12/1993, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Josue Luiz de França e de Regina Luciana Pereira França. A 
pretendente.: RAPHAELA MAMOTE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/11/1991, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Jocivaldo Leitão de Oliveira e de Tania Mamote da Silva.

O pretendente.: CRISTIANO DO NASCIMENTO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
22/09/1979, profi ssão: programador de cnc, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Oswaldo do Nascimento e de Eva Maria Chagas do Nascimento. 
A pretendente.: MARGARIDE PINHEIRO DE PINHO, natural de Mombaça, CE, nasc.: 
21/09/1980, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Antonio José de Pinho e de Josefa Pinheiro de Pinho.

O pretendente.: RODOLFO SANTOS DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/05/1993, profi ssão: analista de monitoramento, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Joata José Artur de Souza e de Rosimeire Gonçalves 
Santos. A pretendente.: NICOLE SILVA DE MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/02/1994, profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Pedro Rodrigues de Miranda Neto e de Tatiana Ribeiro Silva de Miranda.

O pretendente.: FERNANDO DIAS DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/11/1983, profi ssão: técnico em enfermagem, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Domingos Dias Sousa e de Cilene Dias de Sousa. A preten-
dente.: TATIANE FERNANDA LUCIANO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/07/1984, 
profi ssão: telefonista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Geraldo Minervino Luciano e de Maria Odete Luciano.

O pretendente.: EDMILSON SEVERINO DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
02/04/1988, profi ssão: meio ofi cial preparador, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Severino Antonio da Silva e de Josefa Alves de Lima. A pre-
tendente.: KAROLINE VIANA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/03/1988, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Nilson Cirino da Silva e de Maria Aparecida Gonçalves Viana da Silva.

O pretendente.: FRANCISCO ADRIANO FELIX DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/11/1985, profi ssão: montador de autos, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Uilton de Sousa e de Francisca Maria Felix de 
Sousa. A pretendente.: BRUNA MAURICIA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/06/1993, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Alexsandra Mauricia dos Santos.

O pretendente.: VICTOR DE ANDRADE COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/05/1995, profi ssão: lider de recepcão, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
santo andre. fi lho de: Valdir de Andrade Costa e de Acacia Sandra Andrade Silva. A pre-
tendente.: RAQUEL RIBEIRO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/07/1994, 
profi ssão: assistente de marketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Elio Ribeiro da Silva e de Marcia Alves da Silva.

O pretendente.: ANTENOR GOMES DA SILVA FILHO, natural de Xique Xique, BA, 
nasc.: 02/07/1988, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Antenor Gomes da Silva e de Amelia Gomes da Silva. A 
pretendente.: LECIANE SILVA GAMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/12/1973, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Valentim Dantas da Gama e de Cidalia Dantas da Silva.
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: JORGE AUGUSTO PUPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 04/03/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luiz dos Santos e de Vera 
Lídia Pupo dos Santos. A pretendente: GIOVANNA FOLCHINI DA SILVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia 08/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adair Carvalho da 
Silveira e de Rosana Aparecida Folchini da Silveira.

O pretendente: BRUNO ANDRADE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em Cubatão - SP, no dia 20/03/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Ribeiro de Souza e de Neide Aparecida 
Andrade da Paixão de Souza. A pretendente: CARLA CRISTINA PEREIRA DOS ANJOS 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São José de Ribamar 
- MA, no dia 06/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Antonio Furtado Ferrera e de Maria Raimunda Pereira dos Anjos Ferreira.

O pretendente: DANILO DE MARCHI VESCO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Águas de Lindóia - Comarca de Serra Negra - SP, no dia 11/03/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Francisco Tomazi Vesco e 
de Ivone de Marchi Vesco. A pretendente: CAROLINA SILVA BERTAZZONI, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São José do Rio Preto (1º Subdistrito) - SP, no 
dia 15/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar 
Bertazzoni Junior e de Marlene Aparecida da Silva Bertazzoni.

O pretendente: LUIZ ROBERTO CAVALCANTI DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilo Pereira do Nascimento e de 
Hilda Maria Cavalcanti do Nascimento. A pretendente: THAYSE LUCHESI, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/08/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Dias Luchesi e 
de Eunice Soares Franco Luchesi.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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