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“Todos 
reclamam 
reformas, mas 
ninguém quer 
se reformar”.
Marquês de Maricá (1773/1848)
Político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,7% Pontos: 
62.131,80 Máxima de +1,21% 
: 62.446 pontos Mínima de 
+0,02% : 61.710 pontos Volume: 
6,05 bilhões Variação em 2017: 
3,16% Variação no mês: 3,16% 
Dow Jones: -0,03% (18h28) Pon-
tos: 19.881,78 Nasdaq: +0,34% 
(18h28) Pontos: 5.550,55 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1962 Venda: R$ 3,1974 
Variação: -0,03% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1912 Venda: R$ 
3,1918 Variação: -0,56% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1670 
Venda: R$ 3,3400 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,09% ao 
ano. - Capital de giro, 14,92% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.185,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,600 
Variação: +0,17%.

Cotação: R$ 3,2135 Variação: 
-0,17% - Euro (18h28) Compra: 
US$ 1,0559 Venda: US$ 1,056 
Variação: -0,23% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3740 Venda: R$ 
3,3760 Variação: -0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3000 Ven-
da: R$ 3,5330 Variação: -0,2%.

vespa Futuro: +0,69% Pontos: 
62.930 Máxima (pontos): 63.210 
Mínima (pontos): 62.645. Global 
40 Cotação: 909,604 centavos 
de dólar Variação: +0,1%.

O Brasil poderá regis-
trar em 2017 a maior 
safra de sua história: 

213,7 milhões de toneladas 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas. As previsões, 
se confi rmadas, indicam que 
este ano a safra poderá ser 
16,1% superior ao total do 
ano passado: 184 milhões de 
toneladas – uma queda de 
12,2% em relação ao recorde 
de 2015 (209,7 milhões).

Os dados fazem parte do 
terceiro prognóstico para a 
safra deste ano e constam do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA) de 
dezembro, divulgado ontem 

     IBGE prevê maior safra da 
história com quase 214 
milhões de toneladas

(10), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE, para quem a queda de 
12,2% na safra de 2016 foi a 
primeira retração da produ-
ção agrícola desde os 8,3% da 
retração da produção de 2009 
e a maior desde os -13,3 da 
safra de 1996 na relação com 
a de 1995. 

O IBGE também destaca que 
o aumento da produção deverá 
se dar em todas as regiões do 
país, com destaque para a pre-
visão de crescimento de 73% 
para a safra do Nordeste; 20,5% 
para o Centro-Oeste; 13,4% 
do Norte; 11,1% do Sudeste; e 
5,8% da região Sul do país.

Os últimos prognósticos do 

IBGE em relação à safra 2016, 
e que apontam para uma pro-
dução de 184 milhões de tone-
ladas de cereais, leguminosas e 
oleaginosas – resultado 12,2% 
menor que o de 2015 – indicam 
que a área a ser colhida na safra 
do ano passado é de 57,1 mi-
lhões de hectares, representan-
do queda de 0,9% em relação 
a 2014. O arroz, o milho e a 
soja, principais produtos deste 
grupo, representaram 92,2% da 
estimativa da produção e res-
ponderam por 87,8% da área a 
ser colhida. Em relação a 2015, 
houve recuos na produção da 
soja (-1,8%), do arroz (-14%) 
e do milho (-25,7%).

O IBGE também destaca que o aumento da produção deverá se dar

em todas as regiões do país.

Para 2016, a distribuição 
regional esperada da produção 
de grão é de 75,1 milhões de to-
neladas no Centro-Oeste; de 73 
milhões, no Sul (as duas regiões 
respondem juntas por 80% de 
toda a safra brasileira de grãos); 
19,6 milhões de toneladas, no Su-

deste; 9,5 milhões, no Nordeste; 
e 6,7 milhões, no Norte.

Em relação à safra de 2015, 
houve redução de 2,1% no Su-
deste, de 12,5% no Norte, de 
42% no Nordeste, de 16,3% no 
Centro-Oeste e de 3,6% no Sul. Na 
avaliação para 2016, Mato Grosso 

foi o maior produtor nacional 
de grãos, com uma participa-
ção de 23,9% no total do país, 
seguido pelo Paraná (19,0%) 
e Rio Grande do Sul (17,3%). 
Somados, esses três estados 
representaram 60,2 % do total 
nacional previsto (ABr).

Rio - As altas de preços no 
atacado dos alimentos in natu-
ra, da gasolina, do diesel e do 
minério de ferro, principalmen-
te, puxaram a aceleração da 
primeira prévia do Índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-M) 
de janeiro. Segundo o superin-
tendente adjunto para Infl ação 
do Ibre/FGV, Salomão Quadros, 
os avanços são normais nesta 
época do ano, e não vão contra 
o cenário de queda da infl ação 
ao consumidor neste ano.

Mais cedo, a FGV informou 
que o indicador subiu 0,86% 
na primeira prévia de janeiro, 
ante avanço de 0,20% na pri-
meira prévia do mesmo índice 
de dezembro. O IPA-M, que 
representa os preços no ata-
cado, avançou 1,13%, após alta 
de 0,30% na primeira prévia de 
dezembro. “Janeiro é um mês 
de infl ação elevada, com altas 
sazonais, mas por conta de 
fatores próprios deste período. 
Não representa uma mudança 
na tendência. A infl ação será 

O tomate em janeiro, avançou 6,97%.

Copom na mira
O Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central se 
reuniu pela primeira vez no ano 
ontem (terça,10) e hoje (11), 
para defi nir a taxa Selic. Segundo 
o Boletim Focus, a expectativa 
das instituições fi nanceiras é de 
redução de 0,5 ponto percentual. 
Caso se confi rme, a taxa básica de 
juros reduzirá de 13,75% ao ano 
para 13,25%.

Celso Junior/Estadão

São Paulo - O número de 
consumidores inadimplentes 
caiu 0,41% em dezembro na 
comparação com novembro, 
informaram ontem (10), o 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Contudo, em relação a 
dezembro de 2015 o indicador 
continuou avançando 1,44%, 
mas é a menor variação para 
um ano desde o início da série 
histórica. 

Desta maneira, o País atin-
giu 58,3 milhões de pessoas 
inadimplentes em dezembro 
de 2016, ou 39% da população 
adulta brasileira, após 700 mil 
pessoas terem ingressado na 
lista durante o ano. Em 2015, 
o aumento de consumidores 
inadimplentes foi de 2,5 mi-
lhões. “A explicação para a 
desaceleração do crescimento 
da inadimplência desde o pri-
meiro trimestre do ano reside 
no fato de que o próprio cenário 
de recessão da economia, que 
reduziu a capacidade de paga-
mento das famílias, também 
restringiu a tomada de crédito 
por parte dos consumidores”, 
afi rma o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro. 

“Isso quer dizer que o 

39% da população adulta está 

inadimplente.

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), é favorável à criação do Mi-
nistério da Segurança Pública, 
mas avalia que essa articulação 
deve ser desvinculada das ne-
gociações políticas. Na cadeira 
de presidente interino da Re-
pública desde segunda-feira à 
tarde, Maia defendeu a ideia do 
ministério para que o assunto 
seja tratado de forma “menos 
emergencial e mais rotineira”. 

Candidato à reeleição na 
Câmara, o deputado nega que 
o apoio à formação de um Mi-
nistério da Segurança Pública 
esteja ligado à campanha, uma 
vez que Rogério Rosso (PSD-
DF), seu adversário na disputa 
pelo comando da Casa, também 
pregou a criação da pasta. 
“É um tiro no pé tratar esse 
tema como discussão política, 
partidária e eleitoral”, disse 
Maia à reportagem. “O DEM, 
por exemplo, defende esse 
ministério desde 2007”.

Antes de viajar para Portugal, 

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, disse ontem 
(10) que não é preciso que o 
governo seja notifi cado para re-
correr da liminar do juiz Paulo 
de Oliveira Filho, concedida 
na semana passada, que sus-
pendeu o aumento de tarifas 
de integração entre ônibus e 
trilhos. Entretanto ele diz que 
para baixar o preço da tarifa 
conforme determina a liminar, 
é preciso que o governo receba 
a notifi cação. “Você só pode 
suspender [o reajuste] se tiver 
a notifi cação. Eu passei dia 
inteiro aqui e não recebi a noti-
fi cação. Nós estamos confi antes 
de que essa medida judicial é 
totalmente descabida e vai ser 
revertida no poder judiciário”, 
afi rmou o governador.

De acordo com TJ-SP, o 
governo recorreu da liminar, 
e o reajuste continua em vigor 
desde o domingo (8) na região 
metropolitana de São Paulo. 
A integração foi reajustada de 
R$ 5,92 para R$ 6,80. Também 
passou a ser cobrada uma taxa 
de integração nos terminais 
metropolitanos, que varia de 
R$ 1 a R$ 1,65. Segundo Alck-
min, não foi feito o reajuste da 
principal tarifa, a do bilhete de 
R$ 3,80, sobre o qual incide a 
maior infl ação. 
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André Dusek/Estadão Conteúdo

Réveillon com 
maconha e cocaína 

Imagens divulgadas nas redes 
sociais mostram uma festa de 
réveillon com drogas, bebidas e 
‘selfi es’ dentro de um presídio 
feminino no Recife. No vídeo, 
detentas da Colônia Penal 
Feminina do Recife aparecem 
fumando maconha, cheirando 
cocaína, bebendo e dançando. 
Apesar de proibidos, celulares 
também aparecem nas fi lma-
gens. Pelas imagens, é possível 
perceber que não há interferên-
cia de agentes penitenciários. 
O episódio teria ocorrido no dia 
31 do mês passado. 

Ao tomar conhecimento do 
vídeo, o governo do Estado abriu 
um procedimento administrati-
vo para apurar o ocorrido. Em 
nota, a Secretaria Executiva de 
Ressocialização informou que já 
identifi cou as participantes da 
festa e as encaminhou para o 
isolamento. Segundo dados do 
Sindicato dos Agentes Peniten-
ciários de Pernambuco, aproxi-
madamente 691 reeducandas 
estão na unidade carcerária, 
quando a capacidade seria de 
200 (AE).

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, anunciou ontem (10), 
na sede do governo estadual, 
a liberação de R$ 234 milhões 
anuais para serviços de saúde 
que estavam funcionando 
sem contrapartida do governo 
federal. Os recursos vão para 
193 municípios e contem-
plarão centros de Atenção 
Psicossocial, centros especia-
lizados em Reabilitação, Aten-
ção Domiciliar, unidades de 
Pronto-Atendimento, além de 
subsidiar serviços hospitalares 
e ambulatoriais especializados 
e de média complexidade. 

Foram liberados também 
R$ 591 milhões para atender 
às emendas parlamentares. 
Esse valor será repassado de 
forma integral. O estado de São 
Paulo recebeu ainda 81 novas 
ambulâncias do Samu. Serão 
beneficiados 57 municípios 
paulistas, sendo que a capital 
receberá o maior número de 
unidades (14).

Do total dos veículos doados, 
51 estão entre os 204 novos car-
ros adquiridos para o país todo, 
a um custo de R$ 30,7 milhões. 
Atualmente, o estado de São 
Paulo conta com 594 ambu-
lâncias, sendo 495 unidades de 
suporte básico e 99 de suporte 

Ministro da Saúde,

Ricardo Barros.
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Alta no atacado não muda trajetória 
de queda na previsão de infl ação

maior do que a de dezembro 
porque há uma série de coisas 
que são típicas de janeiro”, 
disse Quadros.

A alta nos preços dos alimen-
tos in natura, como hortaliças, 
frutas e verduras, tem a ver com 
fatores climáticos, como mais 
chuva e calor. Com isso, o grupo 
dos “alimentos in natura” no 
atacado passou de -4,97% na 
primeira prévia de dezembro 
para 1,96% em janeiro. Quadros 
destacou o tomate, cujo preço 
encolheu 7,97% na primeira 

prévia de dezembro e, em ja-
neiro, avançou 6,97%.

Quadros vê um movimento 
maior de recuperação nas co-
tações das commodities indus-
triais, que inclui a celulose, além 
do petróleo e do minério de ferro, 
e tem a ver com sinais de manu-
tenção da demanda elevada da 
China e, até mesmo, de alguma 
recuperação do crescimento 
econômico na Europa. “Isso não 
vai obrigar ninguém a refazer 
projeção para a infl ação”, disse o 
pesquisador da FGV (AE).

Tarifa de transporte: 
Alckmin recorre de liminar

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.
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Ele explicou que não reajus-
tar esse valor é benéfi co para 
um maior número de pessoas: 
mais de 50% dos passageiros do 
metrô, 62% da CPTM e 66% do 
ônibus. “Fizemos [o reajuste] 
só na integração, onde ainda 
há um estímulo [subsídio] de 
11%, sendo o valor da tarifa 
R$ 6,80. Mantivemos todas as 
gratuidades para mais de um 
milhão de pessoas. Isso foi mui-
to bem pensado e estruturado 
para benefi ciar o maior número 
de pessoas que precisam e para 
manter a saúde fi nanceira das 
empresas” (ABr).

Saúde liberou R$ 234 
milhões para São Paulo

avançado, além de 58 motolân-
cias e 51 centrais de regulação. 
Segundo o ministro Ricardo 
Barros, os recursos liberados 
são resultado da otimização 
dos gastos da pasta. De acordo 
com ele, nos 200 dias em que 
está no ministério, a economia 
chega a R$ 1,9 bilhão. 

Barros aproveitou para lem-
brar que o todos devem parti-
cipar da luta contra o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
chikungunya, zika, dengue e 
febre amarela. “Não há força pú-
blica que seja capaz de combater 
o mosquito e cada um tem que 
fazer sua parte toda sexta-feira 
nas escolas, empresas e motivar 
as pessoas a eliminarem os focos 
do Aedes em sua casa” (ABr).

Caiu a inadimplência 
do consumidor

consumidor encontra mais 
difi culdade para se endividar 
e, sem se endividar, não pode 
fi car inadimplente”, explica. 
Na divisão regional, o Sudeste 
concentra o maior número 
absoluto de CPFs inadimplen-
tes: 24,23 milhões (37,3% da 
população adulta da região). O 
Nordeste aparece em segundo 
lugar no ranking de devedores, 
com 15,74 milhões de pessoas 
(39,7% da população adulta). 
Em seguida, vem o Sul (7,96 
milhões ou 35,8% dos adultos), 
o Norte (5,34 milhões ou 46% 
da população adulta residen-
te) e o Centro Oeste (4,99 
milhões de inadimplentes, o 
que representa 43,8% da sua 
população) (AE).

Maia apoia criação de 
Ministério da Segurança

na tarde desta segunda-feira, 
9, o presidente Michel Temer 
afi rmou que via com simpatia 
a ideia de debater a segu-
rança pública com a Frente 
Parlamentar. “Pode ser um 
ministério ou uma secretaria 
com mais poder. O que não se 
pode é responsabilizar o pre-
sidente pela crise no sistema 
penitenciário”, argumentou. 
“Agora, há um estrangulamento 
fi nanceiro dos Estados que 
tem de ser pensado de forma 
coletiva” (AE).
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OPINIÃO
A diferença entre estar 

só e estar sozinho
Estar só é uma ação 

deliberada e consciente, 

porém sentir-se só é uma 

afl ição para a alma

Em um mundo marcado 
por múltiplas possibi-
lidades de encontros 

presenciais ou virtuais, e de 
incontáveis estímulos senso-
riais, é cada vez mais difícil 
perceber-se sozinho. Graças 
aos avanços tecnológicos, a 
imensa maioria de nós tem 
“o mundo na palma da mão”. 
Onde quer que estejamos, al-
cançamos e somos alcançados. 
Por isso, A solidão foi sendo 
paulatinamente descrita como 
algo negativo, prejudicial e 
evitável.

Convencionou-se que es-
tar sozinho seria sinônimo 
de infelicidade, tristeza, não 
realização da plenitude de 
nosso ser. No entanto, nada 
poderia ser mais equivocado, 
pois como diziam os antigos: 
“deste mundo, chegamos so-
zinhos e partimos sozinhos”. É 
claro que é inequívoca a nossa 
vocação comunitária. Platão 
já afi rmava que “o homem é 
um ser social”, exatamente na 
dimensão de que almejamos 
estar com nosso semelhante.

No entanto, a qualidade de 
meu encontro com os outros, 
deriva substancialmente da 
qualidade de encontro com si 
mesmo. Enquanto estou inte-
ragindo com outros, o meu ‘eu’ 
não se percebe, não se avalia 
nem se questiona. Se eu es-
pontaneamente não silenciar 
os barulhos externos e inter-
nos, também não conseguirei 
ouvir o que Deus tem falado. 
Proponho aqui, então, uma 
diferenciação de signifi cado. 
Estar sozinho não é o mesmo 
que se sentir só!

O sentimento de estar só 
deriva de uma solidão que se 
instala, ainda que você esteja 
acompanhado. Ela não encon-
tra força no mundo exterior, 
mas na interioridade do ser. E 
aí está o seu traço mais seve-
ro. Aqueles que a vivenciam, 
por não saber exatamente 
como surge, não dispõem dos 
meios para mandá-la embora. 
Seu fruto quase sempre é um 
vazio, um isolamento que to-
lhe a criatividade, o ânimo e o 
signifi cado existencial. 

Em algumas pessoas, esse 
sentimento está oculto por 
uma postura expansiva, sem-
pre sorridente, de uma fala 
prolixa e de alto tom. Um es-
forço descomunal em ocultar 

dos outros e de si mesmo que, 
embora entre muitos, essa 
alma não encontra similari-
dade entre os que a cercam. 
Nesse sentido, a solidão pode 
ganhar contornos patológicos 
que merecem o devido cuidado 
e atenção.

Já a condição de fi car sozinho 
derivada de intencionalidade 
é chamada de solitude. Ela é 
fruto de uma vontade do ser, 
que busca encontrar consigo, 
ouvir-se, contemplar-se. Ape-
nas na solitude somos capazes 
de exercitar a individualidade 
que nos é própria, e esses 
momentos são oportunos e 
necessários. Externamente, o 
indivíduo parece estar solitá-
rio, mas ele tem a companhia 
de si mesmo e de Deus.

Somente na solitude, pode-
mos experimentar também a 
possibilidade de um encontro 
com Deus, pois, em Sua peda-
gogia, trata-nos em nossa indi-
vidualidade. O Senhor sempre 
falou aos que se “retiravam”. 
Assim foi com Abraão, Moisés, 
Elias. Até mesmo Jesus, pode-
mos constatar nos Evangelhos, 
afastava-se para estar com 
Deus. Sendo assim, solitude 
não é um simples estar só, 
mas um momento de encontro 
com a minha alma e o encontro 
desta com Deus. Pode parecer 
uma experiência assustadora 
se você, há muito tempo, não 
busca a solidão.

Se quando você acorda até 
o ocaso do dia, você verifi ca, 
a cada cinco minutos, seu 
WhatsApp, Facebook ou outras 
mídias sociais; se ao chegar em 
casa a primeira coisa que faz 
é ligar a TV, e no carro ligar o 
rádio ou aquele pendrive com 
16 gigas de músicas; se você não 
consegue se lembrar da última 
vez que contemplou o céu e 
viu que a lua continua lá, está 
na hora de buscar, no silêncio 
intencional, fi car um pouco com 
você mesmo e com Deus.

Convido também você que se 
sente só a buscar a solitude. A 
solidão é destrutiva, mas a so-
litude é edifi cante. Mesmo sem 
ninguém por perto, o interior dos 
que a exercitam encontram na 
plenitude a presença de Deus. 
Não há receita nessa experiência. 
Cada um de nós trilhará uma 
estrada própria e única. Mas aí 
está a beleza: o caminho. Deus 
o abençoe em sua jornada!

(*) - Graduado em História, Mestre em 
Ciências da Educação e Especialista 

em Ensino Superior de História e 
em Gestão Escolar, é missionário 
da Comunidade Canção Nova em 

Fortaleza.

Christian Moreira (*)

Página 2

OPINIÃO

Geral
São Paulo, quarta-feira, 11 de janeiro de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Diretor Responsável: José Hamilton Mancuso
DRT/SP 48679
mancuso@netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretor Comercial
José Hamilton Mancuso
mancuso@netjen.com.br

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

Os estudantes poderão  re-
novar os contratos do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) a partir do próximo dia 
16, segundo o MEC. Os adita-
mentos são feitos pela internet, 
no Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies).  A renovação 
vale somente para contratos 
formalizados até 31 de de-
zembro de 2016. Os contratos 
do Fies devem ser renovados 
a cada semestre. O pedido de 
aditamento é feito inicialmente 
pelas faculdades e, em seguida, 
os estudantes devem validar 
as informações inseridas pelas 
instituições no SisFies. 

Desde ontem (9), as ins-
tituições de ensino superior 
estão cadastrando os dados 
dos estudantes benefi ciados 
pelo Fies. Após essa etapa, 
os estudantes devem entrar 
no sistema e confi rmar os 
dados. O prazo para as ins-
tituições inserirem os dados 
dos estudantes vai até o dia 
30 de abril. 

Quando há alteração, como 
mudança de fi ador, por exem-
plo, o estudante precisa levar 

O Fies oferece fi nanciamento de cursos superiores a uma taxa 

de juros de 6,5% ao ano.

A Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) vai receber 
US$ 1,5 bilhão do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID), via empréstimo, para 
fi nanciar pesquisas nos próxi-
mos cinco anos. O anúncio foi 
feito pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Segundo o minis-
tério, esta é a primeira vez que 
a Finep capta recursos no exte-
rior. Do total, US$ 310 milhões 
serão executados este ano.

Entre os projetos que devem 
receber os recursos do BID 
estão o Plano de Desenvolvi-
mento e Inovação da Indústria 
Química (Padiq) e o Plano de 
Desenvolvimento, Sustentabi-
lidade e Inovação do Setor de 
Mineração e Transformação 
Mineral (Inova Mineral). Um 
programa voltado ao setor de 
biocombustíveis avançados, 
em fase de estruturação pela 
Finep, também terá acesso a 
esses recursos.

O BID ainda será coinvestidor 

A verba vai fi nanciar pesquisas nos próximos cinco anos.

Suspesa 
liminar que 
paralisava 
concurso 

para 
cartórios
na Bahia

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármen Lúcia, 
suspendeu decisão e efei-
tos de medida liminar, 
expedida pelo STJ, que 
determinava a suspensão 
de concurso público para 
cartórios de notas e regis-
tros na Bahia. Na decisão, 
Cármen Lúcia considera a 
ocorrência de prejuízos à 
ordem e à economia públi-
cas, por conta da interrup-
ção do concurso. 

Dessa forma, acrescen-
tou ela, a suspensão do 
certame poderia resultar 
em um atraso a algo que é 
de interesse público, pela 
necessidade de tutela dos 
direitos da coletividade, 
tanto de candidatos como 
de cidadãos que aguardam 
o encerramento do concur-
so que envolve 1.383 car-
tórios do estado. A escolha 
dos cartórios estava pro-
gramada para os dias 11, 12 
e 13 de janeiro, até terem 
a suspensão determinada 
pela presidente do STJ, 
ministra Laurita Vaz. A li-
minar foi apresentada após 
recurso impetrado por um 
candidato que questiona 
os critérios de correção da 
prova prática.

Por meio de nota, o STF 
informou que o concurso 
envolve mais de mil apro-
vados e visa regularizar a 
situação de quase todo o 
sistema registral e notarial 
baiano. ”Outro ponto assi-
nalado foi o de que muitos 
dos cartórios ofertados no 
concurso estão fechados 
por falta de servidores, e 
os que funcionam, de forma 
insuficiente, mobilizam 
servidores do Tribunal 
de Justiça”, diz a nota 
(ABr).

A informação foi divulgada 
ontem (10) pela Organi-
zação Mundial da Saúde 

(OMS) e pelo Instituto Nacional 
do Câncer dos Estados Unidos da 
América (NCI), que elaboraram 
relatório que trata dos impactos 
do fumo na economia dos países 
e na saúde da população.

O documento mostra que, 
se ignorada, a indústria do 
tabaco traz enormes prejuízos 
para o sistema de saúde e para 
as famílias. Atualmente, seis 
milhões de pessoas morrem 
prematuramente por ano em 
decorrência do fumo. A maioria 
das vítimas está em países em 
desenvolvimento. Em todo o 
mundo, 1,1 bilhão de fumantes 
tem até 15 anos de idade e 226 

Cerca de seis milhões de pessoas morrem prematuramente por 

ano em decorrência do fumo.
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Tabagismo pode custar aos países 
mais de US$ 1 trilhão por ano

As despesas de saúde e perda de produtividade econômica em decorrência do uso de tabaco podem 
custar aos países mais de US$ 1 trilhão por ano

de preços e impostos, podem 
proteger as pessoas das doen-
ças que mais matam no mundo 
(câncer e problemas cardíacos) 
e ainda ser para os governos 
uma fonte de receitas para 
saúde e desenvolvimento.

De acordo com o estudo, se 
os países banissem o marketing 
que incentiva o uso do tabaco 
e aumentassem os impostos 
de cigarros em US$ 0,80 por 
pacote, poderiam gerar um 
aumento em suas receitas em 
47% ou US$ 140 bilhões. O 
aumento das taxas elevariam 
em 42% os preços de venda dos 
cigarros e estimularia o declínio 
do hábito de fumar para pelo 
menos 66 milhões de fumantes 
adultos (ABr).

milhões são pobres. 
Por outro lado, investimentos 

em políticas de controle do 
uso do tabaco, como aumento 

Fies: estudantes poderão renovar 
os contratos a partir do dia 16

a documentação comprobató-
ria ao agente fi nanceiro para 
fi nalizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplifi cados, a 
renovação é formalizada a partir 
da validação do estudante no 
sistema.

A abertura do SisFies para 
os aditamentos foi uma das 
primeiras medidas anunciadas 
este ano pelo MEC. A intenção é 
evitar os problemas que ocorre-
ram no ano passado. De acordo 

com o MEC, cerca de 98% 
dos estudantes conseguiram 
renovar o fi nanciamento, o 
que totalizou um orçamento de 
R$ 8,6 bilhões. O Fies oferece 
fi nanciamento de cursos supe-
riores em instituições privadas 
a uma taxa de juros de 6,5% ao 
ano. O aluno só começa a pa-
gar a dívida após a formatura. 
Atualmente, mais de 2 milhões 
de estudantes participam do 
programa (ABr).

Finep terá US$1,5 bi de empréstimo 
do BID para fi nanciar pesquisas

em empresas inovadoras em 
estágio inicial e vai auxiliar, com 
recursos não reembolsáveis e 
apoio técnico especializado, 
o fortalecimento institucional 
da Finep e o desenvolvimento 
e aplicação de metodologias e 
processos para o monitoramen-
to de resultados.

Em nota, o presidente da 

Finep, Marcos Cintra, diz que 
o governo pretende “poten-
cializar todos os instrumentos 
disponíveis para alavancar seu 
crescimento econômico, além de 
um claro sinal de confi ança in-
ternacional”. O empréstimo, se-
gundo ele, “sinaliza novos rumos 
no relacionamento fi nanceiro do 
país com o exterior” (ABr).

São Paulo - A montadora alemã Merce-
des-Benz, cuja produção no Brasil é focada 
no segmento de caminhões, pretende 
manter nos próximos anos uma estraté-
gia voltada para exportação, mesmo que 
o mercado interno volte a crescer. Essa 
é uma lição aprendida durante o início 
de crise, período no qual a falta de uma 
estratégia difi cultou o escoamento para o 
exterior da produção que não encontrava 
demanda no Brasil.

Em 2016, mesmo sem um plano claro 
para o mercado externo, as exportações 
de caminhões da empresa cresceram 37% 
em relação a 2015, para 6,3 mil unidades. 
“Nós recuamos nas exportações quando 
o mercado interno estava em alta (o auge 
do segmento foi em 2011, com a venda 
de 172,8 mil unidades), e agora estamos 
retomando, mas foi mais trabalhoso do 

Mercedes-Benz quer manter exportação 
mesmo quando mercado interno crescer

terior em 2017. “Em 2016, nós tateamos 
o mercado externo, agora temos os cami-
nhos”, afi rmou. Ele, que evitou cravar um 
número, disse que o tamanho do avanço 
depende de questões conjunturais como 
o preço do petróleo e a política comercial 
do presidente eleito dos Estados Unidos, 
Donald Trump.

Segundo ele, a política de Trump ainda 
é uma indefi nição e por isso não se sabe 
qual será o efeito sobre o Brasil, mas admite 
que o impacto pode até ser positivo, caso 
os EUA cortem relações com países que 
possam se tornar oportunidades para as 
montadoras instaladas no Brasil. O modelo 
mais exportado pela Mercedes-Benz é o 
Accelo, um caminhão leve que, na avalia-
ção de Leoncini, tem potencial para ser 
exportado para países do Oriente Médio 
e da África (AE).

que para quem tinha uma estratégia de 
exportação”, disse o vice-presidente de 
Vendas e Marketing para Caminhões e 
Ônibus, Roberto Leoncini.

“Mas quando você comete um pequeno 
deslize, você aprende com esse deslize”, 
acrescentou o executivo, que espera um 
novo crescimento nas vendas para o ex-
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CBC Participações S.A.
CNPJ/MF 24.713.697/0001-06 - NIRE 35.300.491.050

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da CBC Participações S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada às 9 horas do dia 16 de janeiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, sala 1, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
ratificação das garantias pela Companhia com relação à emissão de Notas no exterior, em favor da acionista CBC Ammo 
LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação direta ou indireta. Ribeirão Pires, 07 de Janeiro de 
2016. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Financeiro; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor. (07, 10 e 11/01/2017)
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Organizações 
Flexíveis

A nova organização é 

resultado de mudanças 

ocorridas no mercado. 

A nova organização 

é mais fl exível e mais 

capaz de responder ao 

seu ambiente

Trabalhadores perma-
nentes limitam as op-
ções de gerentes que 

estão diante de um mercado 
em constante mudança. Para 
reduzir custos e aumentar 
a fl exibilidade, muitas com-
panhias estão convertendo 
empregos permanentes em 
empregos temporários ou con-
tratos de trabalho por tempo 
determinado.

As organizações têm reagi-
do à diversidade multicultural 
e às mudanças na compo-
sição da força de trabalho 
de diversas maneiras: im-
plementando, por exemplo, 
programas para aumentar a 
consciência e a compreensão 
da diversidade, e reduzir os 
estereótipos.

Muitas companhias têm 
respondido ao aumento do 
número de mulheres traba-
lhadoras e de casais com duas 
carreiras com programas de 
benefícios “favoráveis à famí-
lia”: assistência pediátrica e 
geriátrica, por exemplo, horá-
rios fl exíveis, compressão da 
semana de trabalho, licenças 
não remuneradas e assistência 
à relocação de membros da 
família dos funcionários. 

A maioria das 500 maiores da 
Fortune realizou cortes drásti-
cos em seu pessoal. Os críticos 
acreditam que a redução em 
massa é uma moda passageira, 
uma maneira de aumentar o 
retorno do investimento para 
os acionistas.

Os seus partidários dizem 

que ela é necessária para 
manter a competitividade 
em um mercado global em 
rápida transformação. Da-
dos recentes sugerem que 
a maioria das organizações 
utiliza o processo estra-
tegicamente,  reduzindo 
operações que ficaram com 
excesso de pessoal e, ao 
mesmo tempo, aumentando 
pessoal em áreas que adicio-
nam valor.

O processo de reengenharia 
é a resposta de uma com-
panhia a mudanças rápidas 
e drásticas no mercado.A 
reengenharia pede que os 
gerentes repensem a natureza 
da organização e reinventem 
os processos para produzir e 
distribuir bens ou serviços. 
Ao praticá-la, os gerentes 
consideram como seriam os 
processos de trabalho e as 
estruturas organizacionais 
se estivessem recomeçando. 
Seus adeptos acreditam que, 
com o passar do tempo, as 
organizações desenvolvem 
processos e depois se alge-
mam a eles apesar de mudança 
nas condições.

O crescimento de con-
glomerados como o Grupo 
Votorantim, a ITT ou a Lit-
ton Industries reforçaram a 
convicção que vigorava nos 
anos 1970: as organizações 
efi cazes eram diversifi cadas; 
em outras palavras, elas re-
duziam seus riscos mediante 
a participação em múltiplos 
negócios. 

As organizações contem-
porâneas se dedicam a com-
petências centrais – aquilo 
que elas fazem melhor – e 
liquidam ou fecham negócios 
periféricos.

 
(*) - É professor da IBE-FGV, doutor 
em Ciências Empresariais pela Uni-

versidad Del Museo Social Argentino.

Robson Paniago (*)

A - Pragas e Doenças 
Mais de 580 exames de pragas e doenças foram realizados em média, por 
dia pelo Instituto Biológico em 2016. O Órgão da Secretaria de Agricultura 
realizou 178.455 diagnósticos, além de análises envolvendo resíduos de 
agrotóxicos em alimentos, solo e água, entre janeiro a outubro do ano 
passado. A expectativa é que o total de diagnósticos realizados em 2016 
chegue a 200 mil. Os exames mais procurados foram identifi cação de 
Diarréia Viral Bovina, língua azul, rinotraquíte infecciosa bovina, neos-
porose, leucose bovina, salmonelose, infl uenza aviária, laringotraqueíte e 
microplasmose, provenientes de 16 Estados: SP, Minas, Goiás, Pará, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Rio, Rondônia, Tocantins, 
Espírito Santo, Ceará, Rio Grande de Sul, Maranhão e Bahia. Saiba mais 
em: (www.biologico.sp.gov.br).

B - Ciências Contábeis
Para quem ainda não se inscreveu para concorrer ao Prêmio Professor Hilário 
Franco de Contabilidade, iniciativa promovida pelo Sindcont-SP, é possível 
garantir participação no concurso até o dia 1º de fevereiro. A Entidade ofe-
recerá neste ano R$7.500,00 em premiações, destinados a estudantes que 
estão concluindo sua graduação e a profi ssionais recém-formados. Podem ser 
inscritos no concurso trabalhos desenvolvidos individualmente ou em grupo, 
desde que sejam considerados publicações acadêmicas, como monografi as, 
trabalhos de conclusão de curso, relatórios de estágio supervisionado ou 
artigos científi cos. Critérios: originalidade, conteúdo técnico, objetividade 
e atualidade, clareza e forma literária. Outras informações: (http://www.
sindcontsp.org.br/menu/professor-hilario-franco).

C - Volta ao Mundo 
O Cruzeiro Costa Volta ao Mundo 2017 zarpou do porto de Savona/Itália, na 
última sexta-feira (6), a bordo do navio Costa Luminosa: uma emocionante 
viagem de 106 dias que levará os passageiros a explorar os pontos turísticos 
mais incríveis em 5 continentes, cruzar 3 oceanos e visitar 35 destinos, antes 
de retornar a Savona em 22 de abril. Cerca de dois mil passageiros de 37 
países reservaram uma cabine no Cruzeiro Costa Volta ao Mundo 2017. A 
maioria é da França (cerca de 600 pessoas), seguida pela Alemanha (500), 
Suíça (300), Itália (200) e Espanha (150). O viajante mais velho é um suíço 
de 96 anos; o mais jovem é uma criança italiana de apenas dois anos. Uma 
oportunidade única de navegar ao redor da Terra em pouco mais de três 
meses, seguindo os passos dos grandes navegadores da história, e tendo 
contato com culturas magnífi cas e cenários espetaculares. 

D - Ebulição Instantânea
De tempos em tempos é necessário quebrar paradigmas para ter sucesso 
no alcance dos objetivos pessoais e profi ssionais. Essa é a proposta do 
evento Ebulição Instantânea, que acontece entre os próximos dias 20 
e 22, no Sheraton WTC. A iniciativa é baseada no livro 100 Graus – O 
Ponto de Ebulição do Sucesso, de Rafa Prado, best seller lançado pela 
editora Gente. Os presentes vão participar de um processo de imersão 
com grandes especialistas do mundo dos negócios, como Roberto Justus, 
Ricardo Bellino, Geraldo Rufi no, Christian Barbosa, Robert Cialdini, en-
tre outros. O público irá aprender a descobrir talentos, gerar dinheiro e 
liberdade por meio da criação de negócios lucrativos. Mais informações 
e inscrições: (www.ebulicaoinstantanea.com.br).  

E - Abate de Jacarés 
Médicos veterinários da Secretaria de Agriculturao, que atuam na 
Defesa Agropecuária, realizaram a inspeção fi nal nas instalações do 
Abatedouro de Pescado Aruman Ltda, em Porto Feliz, para a emissão 
do laudo de vistoria do estabelecimento que será o primeiro frigorífi co 
paulista especializado na criação e abate de jacarés. Durante a vistoria, 
a equipe acompanhou um abate experimental para detalhamento do 
processo de produção, supervisionado pelo médico veterinário Luis 
Basseti, responsável técnico do estabelecimento e pelo consultor téc-
nico, Luciano Verdade, que desenvolveram a metodologia de criação e 
abate que foi implantada na propriedade. A proposta é comercializar 
toda a produção no Estado de São Paulo, que tem bastante demanda 
pela carne e pelo couro.

F - TI & Varejo 2016
A revista Decision Report, primeira publicação do mercado brasileiro 
sobre TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) aplicada a Ne-
gócios e que circula desde 2005, chega ao número 33. A edição é um 
especial dedicado à cobertura do TI & Varejo 2016, evento que em sua 
quinta edição compartilhou experiências e discutiu os rumos da trans-
formação digital no setor. Como destaques, é possível citar matérias 
especiais sobre inovação no Varejo, os desafi os dos Retail Labs no Bra-
sil, disrupção nos negócios e depoimentos dos vencedores da primeira 
edição do Prêmio TI & Varejo, entre outros assuntos. Confi ra abaixo a 
edição online da publicação: (http://www.decisionreport.com.br/form/
DecisionReport33.php).

G - Tempo de Salada 
A alimentação saudável deve ser praticada em todas as estações, mas o 
clima quente do verão exige cuidados extras. Pensando nisso, a rede de 
culinária rápida italiana Spoleto está oferecendo um cardápio saudável 
e, apresenta suas saladas que podem ser servidas com frango, peito de 
peru, rosbife e acompanhada de mais oito ingredientes e, caso o cliente 
deseja mais completo pode acrescentar massa a salada. Todas as saladas 
são preparadas com folhas tenras, selecionadas, pré-lavadas, higienizadas 
e embaladas em um rigoroso processo de higienização que protege a 
saúde. Além disso, os pratos podem ser montados na hora de maneira 
rápida, prática, de acordo com a preferência do cliente.

H - Melhor Executivo 
A Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico 
brasileiro, prorrogou até o próximo dia 20 as inscrições para o Prêmio 
Ebit Melhores Executivos do E-commerce. O grande vencedor será 
anunciado no dia 16 de fevereiro, durante o 14º Prêmio Ebit, a principal 
premiação do e-commerce nacional, que acontecerá no Instituto Tomie 
Ohtake. A iniciativa conta com o apoio da PwC Brasil, referência em 
auditoria, asseguração, consultoria tributária societária e de negócios, e 
da 2Get, consultoria de recursos humanos. Podem concorrer os CEOs, 
CMOs e diretores de Inovação das lojas virtuais conveniadas à Ebit e 
certifi cadas com as medalhas Diamante e Ouro. Para inscrições e mais 
informações: (www.executivosdeecommerce.com.br).

I - Atuação Diversifi cada
A Defensoria Pública de SP completou na segunda-feira (9) seus 11 
anos de vida. Criada em 2006 pela Lei Complementar nº 988 após forte 
mobilização social, a instituição cresceu e, dos 22 municípios e 87 De-
fensores iniciais, hoje está instalada em 43 cidades, com 64 unidades, 
719 Defensores e 823 Servidores. Em 2016, a Defensoria realizou em 
todo o Estado cerca de 1,7 milhão de atendimentos. A instituição atua 
em casos de competência da Justiça Estadual, nas áreas cível, família, 
infância e juventude, criminal e execução penal – incluindo o trabalho 
por soluções extrajudiciais aos confl itos. São comuns demandas por vaga 
em creche, divórcio, guarda de fi lhos e pensão alimentícia, entre muitas 
outras. Outras informações, acesse: (www.defensoria.sp.def.br).

J - Voluntários no Grajaú
Movidos pela vontade de mudar uma realidade, voluntários do TETO cons-
truirão, durante 6 dias de janeiro, 52 casas de emergência para famílias no 
Grajaú, bairro da periferia da Zona Sul. A ação é chamada de Trabalhos de 
Verão e acontece entre os próximos dias 21 e 26. Ela acontece em duas favelas 
do bairro Anchieta e União. Nesses dias, voluntários de diversas regiões do 
Brasil virão para São Paulo para construir, junto aos moradores, casas mais 
dignas para as 52 famílias. Serão 6 dias de trabalho duro e muitas trocas 
de experiências. Das 52 equipes participantes, 7 serão parte da chamada 
“Construção em Famílias”. Saiba mais em (http://juntos.com.vc/pt). 

A - Pragas e Doenças 
Mais de 580 exames de pragas e doenças foram realizados em média, por 

D - Ebulição Instantânea
De tempos em tempos é necessário quebrar paradigmas para ter sucesso

Trata-se de uma quantida-
de 0,7% superior ao ano-
tado nos dez primeiros 

meses de 2015, quando ocor-
reram 1.691.652 nascimentos. 
No mês de outubro de 2016, 
porém, houve queda de 1,8% 
nos novos empreendimentos 
em relação ao mês anterior: 
o indicador apontou a criação 
de 159.991 novas empresas, 
número menor que os 162.979 
de setembro de 2016.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, apesar 
de o período entre janeiro e 
outubro de 2016 apresentar 
um número recorde de novas 
empresas criadas no país, deter-
minado pelo chamado empre-
endedorismo de necessidade 
(com a destruição de vagas no 
mercado formal de trabalho, 
pessoas que perderam seus 
empregos estão abrindo novas 
empresas visando a geração de 
alguma renda, por conta das di-
fi culdades econômicas atuais), 

O setor de serviços continua sendo o mais procurado por quem 

quer empreender.

O nível de emprego na cons-
trução civil registrou queda 
de 14,5% no acumulado de 
12 meses até novembro, ge-
rando um saldo negativo de 
437 mil postos de trabalho. 
Os dados foram divulgados 
pelo SindusCon-SP em par-
ceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Entre janeiro 
e novembro de 2016, houve 
corte de 461.849 vagas em 
todo o país. 

Desconsiderando efeitos 
sazonais, foram fechadas 
26.917 vagas em novembro. O 
nível de emprego caiu 2,20% 
em novembro na comparação 
com outubro, a 26ª queda 
consecutiva. A deterioração 
do mercado de trabalho afe-
tou quase todas as regiões do 
Brasil, sendo que os piores 
resultados foram anotados no 
Norte (-3,71%) e no Centro-
Oeste (-2,67%).

Por segmento, preparação 
de terreno e infraestrutura 
observaram as maiores que-
das em novembro, de 3,73% 

Emprego na construção civil teve queda de 14,5%

no acumulado de 12 meses até novembro.

Saldo negativo é de 437 mil postos de trabalho.

Telecom nega 
rumores sobre 
fusão entre TIM e Oi

A Telecom Italia voltou a negar 
ontem (10) rumores sobre uma 
eventual fusão entre sua subsidiá-
ria TIM Brasil e a Oi, fortalecidos 
após uma entrevista do bilionário 
egípcio Naguib Sawiris ao jornal 
“Folha de S. Paulo”.

Ao diário paulista, o magnata 
disse que virá ao Brasil nas pró-
ximas semanas para convencer 
o governo de que é a “melhor 
opção” para salvar a Oi, empresa 
que está em recuperação judicial 
e possui uma dívida de R$ 65,4 
bilhões.

Na entrevista, Sawiris afi rmou 
ainda que, após a retomada da 
operadora, poderá avaliar uma 
fusão com a TIM, companhia pela 
qual já havia demonstrado inte-
resse em 2014. “Não há nenhuma 
intenção de unir a TIM Brasil com 
a Oi, e os boatos da imprensa não 
têm fundamento”, garantiram 
fontes da Telecom Italia. Nos 
últimos anos, circularam rumores 
sobre uma possível união entre as 
duas empresas, mas a negociação 
foi negada repetidas vezes tanto 
pela Telecom quanto pela TIM. 

Em outubro passado, o presi-
dente da subsidiária brasileira 
do grupo italiano, Stefano De 
Angelis, declarou que não pre-
tendia nem olhar para a Oi por 
pelo menos seis meses. Segundo 
o executivo, a operadora possui 
problemas nos quais a TIM “não 
quer se meter” - o pedido de 
recuperação judicial da Oi é 
considerado o maior da história 
do Brasil (ANSA).
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De janeiro a outubro, mais de 1,7 
milhão de empresas foram criadas
Entre janeiro e outubro de 2016 foram criadas no Brasil 1.702.958 novas empresas, o maior número 
para o período desde 2010, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas

total de 113.237 novos negócios 
entre janeiro e outubro de 2016; 
de janeiro a outubro do ano 
passado, o número havia sido 
de 143.506. 

A crescente formalização dos 
negócios no Brasil é respon-
sável pelo aumento constante 
das MEIs, registrado desde 
o início da série histórica do 
indicador. Em sete anos, pas-
saram de menos da metade 
dos novos empreendimentos 
(48,1%, em 2010) para 79,0% 
no último levantamento. O 
setor de serviços continua 
sendo o mais procurado por 
quem quer empreender: de 
janeiro a outubro de 2016, 
1.068.965 novas empresas 
surgiram neste segmento, o 
equivalente a 62,8% do total. 
Em seguida, 487.142 empresas 
comerciais (28,6% do total) e, 
no setor industrial, foram aber-
tas 142.011 empresas (8,3% do 
total) neste mesmo período 
(Serasa Experian).

já é possível observar tendência 
de desaceleração na criação de 
novos negócios.

O número de novos Micro-
empreendedores Individuais 
(MEIs) nascidos nos dez pri-
meiros meses deste ano foi de 
1.344.539 contra 1.290.204 no 
mesmo período de 2015, alta de 

4,2%. As Sociedades Limitadas 
registraram criação de 148.017 
unidades, representando queda 
de 12,4% em relação ao inter-
valo anterior, quando 168.894 
empresas surgiram. A criação 
de Empresas Individuais caiu 
21,1%, a maior queda entre as 
naturezas jurídicas, com um 

Emprego na construção teve 
queda de 14,5% em 12 meses

e 3,31%, respectivamente. No 
acumulado do ano, contra o 
mesmo período do ano anterior, 
o segmento imobiliário teve a 
maior queda (-17,66%), segui-
do por preparação de terreno 
(-14,77%).

O agravamento do desem-
prego na construção, com o 
fechamento de mais de 58 mil 

postos de trabalho, já era espe-
rado pelo setor, considerando 
a queda contínua no volume 
de obras. Segundo o sindicato, 
o volume de novas obras deve 
continuar reduzido nos pró-
ximos meses, o que poderia 
ser amenizado por medidas 
emergenciais e mais reformas 
microeconômicas (ABr).
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O turismo, quando 

bem planejado, pode se 

tornar poderosa força 

de transformação social, 

econômica e ambiental

A intervenção pública 
em qualquer campo 
da realidade exige um 

conjunto de informações so-
bre suas características, suas 
necessidades, seus aspectos 
positivos e negativos, seus 
pontos fortes e fracos, para 
que se possa decidir com co-
nhecimento de causa onde e 
como se deve agir. No caso da 
política pública em turismo e 
no caso particular do Brasil, 
esta condição na maioria das 
vezes não está presente. 

Uma das causas prováveis é o 
entendimento de que o turismo 
é uma atividade secundária e 
os problemas que acarreta são 
de pouca relevância quando 
comparados com aqueles de 
outras áreas de políticas pú-
blicas como saúde e educação, 
por exemplo. É uma visão equi-
vocada e antiquada do que é o 
turismo. O turismo atualmente 
é uma das principais atividades 
econômicas do planeta, pro-
movendo o maior movimento 
de pessoas que já ocorreu 
história da humanidade. 

O turismo, quando bem 
planejado, pode se tornar po-
derosa força de transformação 
social, econômica e ambiental. 
Somente a não compreensão 
do real signifi cado da atividade 
turística pode explicar – mas 
não justifi car – a ausência de 
mecanismos de monitora-
mento do turismo na maioria 
dos municípios brasileiros. 
Os esforços para a criação de 
instrumentos de acompanha-
mento do desenvolvimento 
turístico de uma localidade 
se concentram naqueles lo-
cais onde o turismo tornou-se 
signifi cativo como gerador de 
renda local. 

Mesmo assim, com frequ-
ência são os aspectos mais 
visíveis da atividade que são 
contemplados, como o perfi l 
da demanda, a satisfação do 
turista ou pontos fortes e 
fracos da oferta. São raros os 
estudos que estabelecem a 
relação do turismo com outros 
setores da economia ou que 
refl itam sobre seu impacto no 
desenvolvimento local. 

O Brasil é carente de estudos 
sobre os segmentos produtivos 
que se benefi ciam da atividade 
turística, que dimensionem o 
impacto da cadeia produtiva 
local do turismo sobre a satis-
fação da comunidade, os bene-
fícios culturais, a relação com 
o meio ambiente, as mudanças 
sociais provocadas, a reorgani-
zação do espaço urbano e rural 
entre outros.

A preocupação com os 

aspectos mais visíveis da 
atividade turística é mais 
facilmente mensurável e, em-
bora importante, não deve ser 
considerada de forma isolada 
numa avaliação da sustenta-
bilidade do desenvolvimento 
turístico, pois sustentabilidade 
se encontra estreitamente 
relacionada com os benefícios 
socioculturais, econômicos e 
ambientais para a população 
residente, assim como a sa-
tisfação percebida pelo turista 
quando da visita e a lembrança 
positiva que este levará para o 
seu local de origem.

O turismo como fenômeno 
social produz efeitos em to-
dos os setores da sociedade, 
tanto diretos como indiretos, 
gera inovações e também 
rupturas na ordem social. 
Alguns destes impactos são 
visíveis de imediato, outros só 
são perceptíveis ao longo do 
tempo. No entanto, entre as 
atividades humanas o turismo 
é, em tempos de paz, o fator 
mais dinâmico na geração de 
mudanças. 

E o aspecto mais positivo 
deste fenômeno é que pode 
ser controlado através do pla-
nejamento, fazendo do turismo 
uma importante ferramenta 
para o desenvolvimento.

É no campo do turismo 
que inúmeras atividades têm 
encontrado lastro para seu 
próprio crescimento, como a 
história, a arqueologia, a pale-
ontologia, as artes, a proteção 
ambiental, a música popular e 
a erudita, a gastronomia entre 
tantas outras. A atividade 
provoca, por outro lado, um 
incremento das interações 
entre diferentes culturas, for-
talecendo suas identidades e 
acentuando a difusão cultural, 
aumentando a tolerância, o 
respeito e o reconhecimento 
da diversidade cultural.

Essa complexidade do tu-
rismo, sua intersecção com 
diversos setores e atividades 
da sociedade permite conceber 
a existência de uma rede de 
relações turísticas que cons-
tituem um sistema turístico. 
Isto leva à necessidade de dis-
tinguir claramente o sistema 
turístico e as políticas públicas 
voltadas para ele. Esse sistema 
é um complexo de relações e 
organizações de uma socieda-
de que o constituem. 

Não se pode reduzi-lo ao 
campo das intervenções do 
Estado e suas instituições, nem 
às ações do mercado; constitui 
um sistema integrado e como 
tal deve ser abordado para se 
viabilizar como impulsionador 
do desenvolvimento. 

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Gestão Pública
do Turismo
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Aprovadas 
regras para 
profi ssão de 
guarda-vidas

A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Cabo 
Daciolo (PTdoB-RJ), que regu-
lamenta a profi ssão de guarda-
vidas, prevendo adicional de 
insalubridade pela exposição 
excessiva ao sol. Esse adicional 
será de, ao menos, 40% sobre o 
salário relativo, o que equipara 
os guarda-vidas a profi ssionais 
que operam com Raios X e 
substâncias radioativas.

O relator na comissão, depu-
tado Pastor Eurico (PHS-PE), 
ressaltou que o guarda-vidas 
deve ter uma formação bas-
tante completa, com muito boa 
aptidão física, “além de estar 
preparado para rapidamente 
responder a situações de pe-
rigo e emergência, nas quais 
segundos podem ser o limite 
entre a vida e a morte”.

Ao concordar com o direito ao 
pagamento do adicional sobre 
o salário dos guarda-vidas, o 
deputado citou “os riscos ime-
diatos inerentes ao exercício 
da sua atividade”. E acrescen-
tou que a exposição desses 
profi ssionais aos raios solares 
também provoca, ao longo dos 
anos, riscos à saúde. O projeto, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será examinado ainda 
pelas comissões de Trabalho; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

O presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara, 
deputado Padre João (PT-MG), 
estará nesta semana em Manaus 
e em Boa Vista, para verifi car de 
perto a situação dos presídios 
dessas capitais, que passaram 
por rebeliões com quase 100 
mortes neste início de ano. 
Segundo o parlamentar, a ideia 
é falar com as autoridades, mas 
principalmente com os paren-
tes dos presos assassinados. 
“Todo familiar que tem um 
parente preso, em qualquer 
estado, se encontra em estado 
de pânico hoje”, comentou.

Padre João disse que o massa-
cre de Roraima foi praticamente 
anunciado em carta divulgada 
pela imprensa e atribuída à fac-
ção paulista Primeiro Comando 
da Capital (PCC). Dessa forma, 
na avaliação do deputado, esta-
ria ocorrendo um descontrole 
do Estado sobre o sistema pe-
nitenciário. Ele também citou a 
existência de investigações mais 
antigas da Polícia Federal sobre 

Padre João: “Todo familiar que tem um parente preso hoje em 

dia se encontra em estado de pânico”.

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa apro-
vou projeto do ex-deputado 
Henrique Oliveira (AM) que 
endurece o tratamento ao 
agressor em crime contra idoso. 
A proposta proíbe a aplicação 
de penas alternativas em pro-
cessos criminais com idoso 
como vítima. O texto altera 
diversos artigos do Estatuto 
do Idoso para garantir maior 
proteção à pessoa idosa vítima 
de agressão.

O relator na comissão, depu-
tado Roberto de Lucena (PV-
SP), defendeu a aprovação do 
texto, mas apresentou versão. 
Uma das partes retiradas do 
texto pelo parlamentar previa 
que seria admissível a apli-
cação de penas alternativas 
nos processos criminais que 
tenham idosos como vítimas, 
facultada a oitiva da equipe de 
atendimento multidisciplinar 
ou serviço similar.

“A pretendida alteração, a 
meu sentir, corporifica, em 
parte, inadmissível retrocesso 
na tutela penal dos interesses 
da pessoa idosa. E, como na 
atualidade a situação regrada 
encontra-se devidamente pa-

Os senadores têm um mês 
para deliberar, após o 
retorno do recesso par-

lamentar. A medida provisória 
perderá a validade caso não 
seja aprovada até o dia 2 de 
março.

Entre as principais alterações 
que constam na MP estão a 
ampliação da jornada escolar 
das atuais quatro horas obriga-
tórias por dia para sete horas, 
progressivamente. Quanto ao 
currículo, a medida estabele-
ce que parte do ensino médio 
seja voltada para os conteúdos 
que serão defi nidos na Base 
Nacional Comum Curricular, 
atualmente em discussão no 
MEC, e parte para itinerários 
formativos, que serão escolhi-
dos pelos estudantes.

A MP defi ne cinco itinerá-
rios: linguagens, matemática, 
ciências da natureza, ciências 
humanas e formação técnica 
e profi ssional. Com a fl exibi-
lização, apenas português e 
matemática serão obrigatórios 
nos três anos do ensino médio. 
A MP sofre resistência no país 
por parte de professores e es-

As atividades no Congresso Nacional serão retomadas no dia 2 de fevereiro.

Em meio à crise hídrica 
que afeta vários estados, a 
Comissão de Meio Ambiente 
do Senado deve votar, no 
retorno das atividades par-
lamentares, proposta com 
objetivo de racionalizar o uso 
da água nos prédios dos órgãos 
da administração pública fe-
deral. O projeto determina a 
adoção de soluções técnicas 
para implantar torneiras eco-
nômicas para pias, registros 
para chuveiros e válvulas 
para mictórios acionados 
manualmente e com ciclo de 
fechamento automático ou, 
ainda, acionados por sensor 
de proximidade, nos edifícios 
que estejam sob a responsa-
bilidade de órgãos públicos 
federais. A ideia é evitar o 
desperdício de água.

As torneiras instaladas deve-
rão ter arejadores, para diminuir 
o fl uxo, e ser de acionamento 
restrito para áreas externas e 
de serviços. Já as caixas d’água 
de vasos sanitários deverão ter 
volume máximo de fl uxo de seis 
litros, com descarga dupla, a 
chamada “descarga ecológica”, 
por conter uma opção que der-
rama menos água. Os prédios 
a ser construídos já deverão 
obedecer a esses padrões, com 
prazos para adaptar os projetos. 
Os já erguidos ou em processo 
de conclusão terão um ano, a 

Objetiva sensibilizar as administrações municipais para a 

importância da otimização do uso da água.
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Senado retoma atividade com discussão 
sobre reforma do ensino médio

A reforma do ensino médio deve abrir as atividades no Senado no início deste ano. Tramitando em 
regime de urgência, a MP 746 tranca a pauta de votações no plenário caso não seja apreciada

tudantes, que promovem atos, 
greves e ocupações em diversos 
estados.

Abuso de autoridade, reforma 
política e jogos de azar são mais 
três projetos polêmicos que 
fi caram pendentes de votação 
na última sessão deliberativa de 
2016 e iniciam o ano tramitando 
na Comissão de Constituição e 
Justiça.

Proibidos no Brasil há 70 
anos, os jogos de azar, como 
cassinos, bingos, jogo do 
bicho e vídeojogos, poderão 
voltar a ser liberados. Outro 
projeto de lei polêmico em 
tramitação na CCJ, a medida 
legaliza o funcionamento 
desse tipo de jogo, proibido 
no país desde 1946.

O projeto defi ne os tipos de jo-

gos de azar a serem explorados, 
os critérios para autorização, 
as exigências para os sócios e 
as regras para distribuição de 
prêmios e arrecadação de tri-
butos. Assim, cassinos, apostas 
eletrônicas, bingos e jogo do 
bicho poderão ser legalizados. 
As atividades no Congresso 
Nacional serão retomadas no 
dia 2 de fevereiro (ABr).

Uso racional da água está 
em pauta no Senado

partir da publicação da lei, para 
se ajustarem às novas regras.  

Os dirigentes dos órgãos 
responsáveis por edifícios da 
administração federal que dei-
xarem de tomar as providências 
para o cumprimento das novas 
regras poderão responder por 
crime contra administração 
ambiental, cuja pena é de até 
três anos de detenção, além de 
multa. O relator da proposta, 
senador Paulo Rocha (PT-PA), 
lembrou que a falta de água vem 
afetando importantes regiões 
há alguns anos e ainda não se 
extinguiu. Portanto, em sua 
opinião, iniciativas para econo-
mizar água são bem vindas, e o 
exemplo partindo do próprio 

governo federal é ainda mais 
salutar.

“O que se intenta é sen-
sibilizar as administrações 
municipais para a importân-
cia da otimização do uso da 
água, criando pelo exemplo, 
um efeito multiplicador a 
alcançar todo o território 
nacional”, defendeu. Outras 
propostas que aguardam vo-
tação na CMA também tratam 
do uso da água. O projeto, do 
senador Jorge Viana (PT-AC), 
permite à população acesso a 
relatórios sobre o nível dos re-
servatórios de água para abas-
tecimento público e outros 
dados relativos à segurança 
hídrica (Ag.Senado).

Deputados criticam omissão do 
Estado no sistema penitenciário

a atua ção das facções criminosas 
nos presídios.

Por sua vez, o coordenador 
da Frente Parlamentar de 
Segurança Pública, deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF), 
que também presidiu a CPI do 
Sistema Carcerário, cobrou do 
Executivo um respeito maior ao 
Legislativo. Ele ressaltou que a 

comissão apontou o problema 
das facções e fez diversas suges-
tões de melhorias, que foram 
ignoradas pelo governo.“Outro 
problema é a falta de qualifi ca-
ção de alguns funcionários, em 
geral terceirizados, que não 
sabem como agir em situações 
de anormalidade nos presídios”, 
acrescentou (Ag.Câmara).

Maior proteção a idosos 
vítimas de agressão

cifi cada pela jurisprudência, 
se quer se mostra necessária a 
modifi cação do artigo”, afi rmou 
Roberto de Lucena. O texto 
mantém a permissão de o juiz 
determinar: - a suspensão de 
empréstimo feito pelo idoso 
para garantir sua subsistência, 
além de acionar rede de apoio 
ao idoso; - o encaminhamento 
do agressor para tratamento 
médico, psicológico ou psiqui-
átrico; - o fi m da curatela, se o 
agressor for o cuidador.

A Lei Maria da Penha deverá 
ser aplicada subsidiariamente em 
crimes contra a idosa. O projeto 
ainda será analisado pela Comis-
são de Constituição e Justiça. Se 
aprovado, segue para votação do 
Plenário (Ag.Câmara).

China cria nova 
agência anticorrupção

Pequim - A China anunciou um 
novo órgão de combate à corrup-
ção para supervisionar as ações 
de funcionários de todos os es-
calões do governo. Especialistas, 
no entanto, temem que o novo 
órgão dê ainda mais infl uência ao 
presidente Xi Jinping, cujo cargo 
já acumula bastante poder.

Segundo autoridades, a “co-
missão supervisora nacional” 
deve começar a funcionar no ano 
que vem irá mirar em propinas 
e desvio de função tanto dos 
funcionários mais baixos quanto 
dos mais altos do governo, com 
poderes de interrogar e deter 
suspeitos, congelar ativos e, em 
alguns casos, conceber punições. 
O órgão irá juntar diversas agên-
cias supervisoras e centralizar a 
atividade da vasta burocracia chi-
nesa. No papel, ela irá responder 
diretamente ao Parlamento. 

“Nosso objetivo é aprofundar 
as reformas do sistema super-
visor e fortalecer a liderança 
centralizada e unificada do 
partido sobre os esforços anti-
corrupção”. Desde que chegou 
ao poder, no fi m de 2012, Xi tem 
feito uma campanha contra a 
corrupção que vitimou rivais, 
melhorou sua popularidade e 
ajudou a elevá-lo ao posto de um 
dos líderes mais dominantes das 
últimas décadas (AE).
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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:

VANTUIR PONCIANO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/034.FLS.165V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e seis (01/03/1986), residente e 
domiciliado Rua Noventa e Sete, número 348, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Altair Pedrozo de Araujo e de Vanda Alves Ponciano. DANIELE FRANÇA 
NEVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital (CN:LV.A/218.FLS.209V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de outubro de mil novecentos e noventa (23/10/1990), residente e domiciliada 
Rua Noventa e Sete, número 348, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudionor Viana Neves e de Edna da França Bonfi m Neves.

JOSÉ BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Santo 
Inácio, Estado do Paraná (CN:LV-A-23,FLS.43-JANDAIA DO SUL/PR), Santo Inácio, PR no dia 
cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (05/12/1964), residente e domiciliado 
Rua Joana D´Arc, número 734, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Barbosa da Silva e de Maria Macena da Conceição. FRANCISCA OLIVEIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Mata Grande, 
Estado de Alagoas (CN:LV A-06,FLS.215V-TACARATU/PE), Mata Grande, AL no dia vinte e 
cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (25/01/1974), residente e domiciliada 
Rua Joana D´Arc, número 734, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Ribeiro dos Santos e de Josefa Oliveira dos Santos.

IGOR OLIVEIRA DELGADO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/135.FLS.256-SANTO ANDRÉ UTINGA/SP), Santo André, 
SP no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e sete (09/06/1997), residente 
e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, número 03-B, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lourival Benicio Delgado e de Regina Oliveira Costa. MANUELA 
SANTOS DE SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/329.FLS.257-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e nove (02/01/1999), residente e domiciliada Rua Fernandes Tenório, 
número 224, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Felisbino Cardoso de 
Siqueira e de Edna Mendes dos Santos.

EDSON DE MATOS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Tapejara, 
Estado do Paraná, Tapejara, PR no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta 
e um (21/08/1971), residente e domiciliado Avenida Maria Santana, número 943, bloco 05, 
apartamento 32, Vila Jacuí, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Matos e de 
Cremilda Araujo de Matos. ANDREA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro 
de mil novecentos e setenta (22/01/1970), residente e domiciliada Rua Bernardo Leon, 
número 105, bloco B, apartamento 13, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Murilo Martins da Silva e de Inez Alves da Silva.

CLOVES LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Cachoeirinha, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.229 CACHOEIRINHA/PE), Cachoeirinha, PE 
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (04/02/1964), residente 
e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, número 1.374, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romão Luiz da Silva e de Maria Madalena 
Silva. JOSIANE BARBOSA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Andorinha, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.198V ANDORINHA/BA), Andorinha, BA no 
dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (04/01/1988), residente e domiciliada 
Avenida Ernesto Souza Cruz, número 1.374, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Barbosa de Araujo e de Gloria Pereira da Silva.

NIVALDO MARTINS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de carga e 
descarga, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.206V-VILA GUILHERME/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/01/1984), residente e domiciliado Rua Confi ssão, número 102, casa 02, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Martins e de Margarete Ramos 
de Aguiar. JANICE FREDERICA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão copeira, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.080 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e três (08/08/1983), residente e domiciliada 
Rua Confi ssão, número 102, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio dos Santos e de Meire Frederica dos Santos.

RODRIGO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão limpador de vidros, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.016-LIBERDADE/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e um (26/09/1981), 
residente e domiciliado Rua Colonial das Missões, número 570, apartamento 101, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Angelo Barbosa e de Maria Ivone Vilas Boas Bar-
bosa. RENATA LUZIA DA SILVA FIGUEIRÊDO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cobrança, nascida em Caravelas, Estado da Bahia (CN:LV.A/02.FLS.148V-PONTA DE 
AREIA/BA), Caravelas, BA no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(13/12/1976), residente e domiciliada Rua São Teodoro, número 980, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Joana da Silva Figueirêdo.

MARCELO MAIA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV-A-04,FLS.64V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(04/12/1976), residente e domiciliado Rua Gaspar da Silva, número 141, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Narcelio Lucindo de 
Lima e de Celia Maria Lucindo Maia. MICHELE CAMALEANTE, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-88,FLS.287-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e oitenta (16/04/1980), residente e domiciliada Rua Gaspar da Silva, 
número 141, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Celio Camaleante e de Marilene Silva Camaleante.

THIAGO MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão faturista, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.131 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete (27/05/1987), residente e domiciliado 
Rua Roque Polidoro, número 80, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Sidnei Aparecido Silva e de Eliane Lucia Martins Silva. IARA DE VIVEIROS, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/049.
FLS.058 GARANHUNS), Garanhuns, PE no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa 
(03/01/1990), residente e domiciliada Rua Roque Polidoro, número 80, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Metodio Onofre de Viveiros e de Irene Maria de Viveiros.

SERGIO AFONSO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 139,FLS.266V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de julho de mil novecentos e setenta e três (20/07/1973), residente e domiciliado 
Rua Olga Salim Tahan, número 17 (Antiga Travessa Itamari), Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Afonso Pereira e de Valmira Maria de Jesus. ANA PAULA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-44,FLS.06 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
janeiro de mil novecentos e setenta e seis (18/01/1976), residente e domiciliada Rua Olga 
Salim Tahan, número 17, (Antiga Travessa Itamari), Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Lucio dos Santos e de Elza Oliveira dos Santos.

RAFAEL FELIPPE MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Poá, neste Estado (CN:LV.A/046.FLS.129F-POÁ/SP), Poá, SP no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e noventa e três (31/05/1993), residente e domiciliado Rua Sabbado 
D´Ângelo, número 2.495, bloco B, apartamento 52, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ivan Aragão Marques e de Leonice Maria de Jesus Felippe. GABRIELA BATISTA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.078/VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa (04/01/1990), residente e domiciliada Rua Sabbado 
D`Ângelo, número 2.495, bloco B, apartamento 52, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jair Fortunato dos Santos e de Darlete Maria Batista dos Santos.

FAGNO PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Carnaíba, 
Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/057,FLS.020-CARNAÍBA/PE), Carnaíba, PE no dia vinte 
e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (21/10/1986), residente e domiciliado 
Rua Fontoura Xavier, número 1196, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jose Pereira de Lima e de Maria do Socorro Pereira. ALINE SILVA CAETITÉ, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de compras, nascida em Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, (CN:LV.A/023,FLS.031-PLANALTO/BA), Vitória da Conquista, BA no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e noventa e um (29/01/1991), residente e domiciliada 
Rua John Speers, número 1545, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adenilson Silva Caetité e de Giliete Silva Caetité.

GUSTAVO SOSCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A-54,FLS.122-TATUAPÉ-SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/02/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Manuel Ribas, número 11, casa 12, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Francisco dos Santos e de Ivani Sosco dos Santos. 
RENATA CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A 129,FLS.43-LIBERDADE-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (29/08/1985), resi-
dente e domiciliada Rua Leila, número 135, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Freire de Souza e de Rosana Aparecida Pinto de Souza.

FERNANDO CASSIOLI GOMES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em segurança do 
trabalho, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A 26,FLS.165-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (21/11/1982), 
residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, número 121, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribamar Gomes e de Alice Aparecida Cassioli 
Gomes. BRUNA FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Distrito 
de Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A-27,FLS.194 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (29/11/1984), residente 
e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, número 121, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Narbal Ferreira de Lima e de Izomar Aparecida da Silva Lima.

JOSÉ RAMOS ANJOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, nascido 
em Ituaçu, Estado da Bahia, Ituaçu, BA no dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e sessenta e quatro (22/03/1964), residente e domiciliado Rua Mario Mattoso, número 
94, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim José da Silva e de 
Sebastiana Rosa de Jesus. WANUSA CLAUDIA MEDEIROS FLORIANO, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Paraibuna, neste Estado, Paraibuna, SP no dia 
dezesseis de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (16/01/1969), residente e 
domiciliada Rua Mario Mattoso, número 94, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Roberto Floriano e de Benedita Medeiros Floriano.

RODRIGO LEONEL, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Subdistrito Cambuci, 
nesta Capital (CN:LV.A-71,FLS.229-V CAMBUCI-SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (21/06/1987), residente e domiciliado Avenida Nagib 
Farah Maluf, número 623, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Leonel e de Maria Eloisa do Nascimento Leonel. 
FERNANDA APARECIDA DE LIMA CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
logística, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A-43,FLS.239-TATUAPÉ-SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/10/1984), residente e 
domiciliada Rua Águas de Março, número 13-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Venancio Candido e de Maria de Lima.

RODRIGO DIORIO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e nove 
(04/09/1979), residente e domiciliado Rua Diego de Figueiroa, número 107, bloco A, 
apartamento 52, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Osmano Diorio e de Valmira Silva Diorio. ANA PAULA GILA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-67,FLS.86 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e 
setenta e dois (23/12/1972), residente e domiciliada Rua Diego de Figueiroa, número 
107, bloco A, apartamento 52, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Reinaldo Gila da Silva e de Carmen Prado.

ELIANO DE FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A-59,FLS.76V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
maio de mil novecentos e oitenta (30/05/1980), residente e domiciliado Rua Agrimensor 
Sugaya, número 1.437, bloco 02, apartamento 126, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Eliezer Soares da Silva e de Elisabete Silveira de Freitas Silva. FLÁVIA CRISTI-
NA MARQUES DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e seis 
(09/01/1976), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, número 1.437, bloco 02, 
apartamento 126, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wellington Marques de 
Lima e de Maria Cidely Marques de Lima.

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão escrevente técnico, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e setenta e um (27/12/1971), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 
número 407, apartamento 103-C, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Aldenor Soares de Castro e de Maria Francisca de Castro. RAIMUNDA PEREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de classe, nascida em Oeiras, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/024.FLS.020-OEIRAS/PI), Oeiras, PI no dia onze de março de mil 
novecentos e setenta e nove (11/03/1979), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 
número 407, apartamento 103-C, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cícero Pereira da Silva e de Teresa Maria da Conceição Silva.

ROGERIO APARECIDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/048,FLS.028 SUBDISTRITO PIRITUBA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e sessenta e nove (29/07/1969), residente 
e domiciliado Rua Doutor Joy de Arruda, número 60, Vila Zat, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Arlindo Pereira e de Maria do Carmo Lima Pereira. GENIVALDA BORGES 
DE MIRANDA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Morro do Chapéu, 
Estado da Bahia, Morro do Chapéu, BA no dia dezesseis de junho de mil novecentos e 
sessenta e dois (16/06/1962), residente e domiciliada Rua Silvio Barbini, número 454, 
bloco B, apartamento 54, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Neres de Miranda 
e de Amanda Borges de Miranda.

ATAILDE SILVA VIEIRA, estado civil viúvo, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Itagimirim, Estado da Bahia, Itagimirim, BA no dia doze de outubro de mil novecentos 
e sessenta e três (12/10/1963), residente e domiciliado Rua Serra do Café, número 22, 
Jardim Nova Vitória, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Deusdete Gomes Vieira e de 
Ermita Pereira da Silva. ROSELI DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão pro-
fessora, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 67,FLS.260V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e sessenta e 
oito (10/10/1968), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, número 325, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pinto de Carvalho Filho e de Divina 
Ribeiro de Carvalho.

JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão zelador, nascido 
em Caetés, Estado de Pernambuco, Caetés, PE no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e sessenta e nove (23/11/1969), residente e domiciliado Rua 
Gino Baldo, número 96, bloco A, apartamento 14, Conjunto José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Inacio da Silva e de Cicera Josefa dos Santos 
Silva. SONIA BALTHAZAR, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Guilherme, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e seis (03/02/1966), residente e domiciliada Rua 
Gino Baldo, número 96, bloco A, apartamento 14, Conjunto José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Uiararo Alvaro Balthazar e de Conceição Aparecida 
Teada Balthazar.

RAUL SANTOS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão consultor de TI, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A-58,FLS.107 MOÓCA-SP), São Paulo, 
SP no dia três de outubro de mil novecentos e noventa (03/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Alayde de Souza Costa, número 268, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Valdeci de Jesus Mendes e de Maria das Dores Santos Mendes. DANIELLY 
CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A 76,FLS.149-V-GUAIANASES-SP), São Paulo, SP 
no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e um (09/05/1991), residente e 
domiciliada Rua Duarte Lobo, número 45, bloco B, apartamento 23, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Morais da Silva 
e de Edilene Cristina Gonçalves.

GETULIO VEIGA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/069.FLS.132V-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (31/12/1985), residente e 
domiciliado Rua Professor Brito Machado, número 500, torre 03, apartamento 95, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Veiga e de Magnolia Soares Veiga. HELOISA 
CESTONE MUÑOZ, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida em Subdis-
trito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/150.FLS.179-JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (11/06/1987), residente e 
domiciliada Avenida Odair Santanelli, número 300, bloco 10, apartamento A-24, Parque 
Cecap, Guarulhos, neste Estado, São Paulo, SP, fi lha de Damião Bononato Muñoz e de 
Maria Angela Cestone Muñoz.

ERNILDERSON DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 1/2 ofi cial co-
locador, nascido em Bacabal, Estado do Maranhão (CN:LV-A 05,FLS.295-4º OFÍCIO 
DE BACABAL/MA), Bacabal, MA no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa 
(11/10/1990), residente e domiciliado Rua Paulo de Veras, número 31, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Reinaldo da Silva Santos 
e de Efi gênia Maria Sena de Souza. LITIZA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-169,FLS.20V-VILA NOVA 
CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (26/04/1996), residente e domiciliada Rua Paulo de Veras, número 31, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Frederico de 
Jesus e de Arlete Maria de Jesus.

ELIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/041.FLS.137V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (22/08/1968), residente e domiciliado 
Rua Ina, número 67, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deolindo 
dos Santos e de Iraní Eliza dos Santos. IVONE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/006.FLS.219V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e 
quarenta e três (03/12/1943), residente e domiciliada Rua Ina, número 67, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Serafi m de Oliveira e de Maria de 
Lourdes de Oliveira.

JAMERSON BARROS THOMAZ, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.010-CASA VERDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(25/02/1990), residente e domiciliado Rua Monsenhor Marinho de Oliveira, número 219, 
Limoeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Donizete Thomaz e de Maria 
Aparecida de Barros Thomaz. ADRIANNI DA ROCHA XAVIER, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/058.FLS.199 
ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/05/1987), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, número 521, 
bloco 16-A, apartamento 33, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aderaldo Firmino 
Xavier e de Estefania Maria da Rocha Xavier.

DANILO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão servente, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/093.FLS.135V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (23/12/1986), residente e 
domiciliado Rua Levino Fanzeres, número 113, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Paulino da Silva Filho e de Guiomar 
Maria de Souza Silva. KELLY DE SOUSA COSTA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/082.FLS.096-ALTO DA 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa 
(20/03/1990), residente e domiciliada Rua Levino Fanzeres, número 113, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Oredis da Costa e 
de Eli Novaes de Sousa Costa. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: JOSÉ LOURIVAL SOUTO JÚNIOR, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Montes Claros - MG, nascido aos: 13/02/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Lourival Souto e de Maria Aparecida de Faria 
Souto. A pretendente: ANA MARIA DE SOUZA PEREIRA, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/01/1989, residente e domiciliada em 
Bragança Paulista - SP, fi lha de Izaldo Alves Pereira e de Terezinha Alves de Souza.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 19/03/1982, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos de Carvalho e de Maria Aparecida de Carvalho. A 
pretendente: LARISSA HERNANDES GUTIERRE, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Votuporanga - SP, nascido aos: 19/12/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo Denir Gutierre e de Cacilda Hernandes Gutierre.

O pretendente: FABIO PEREIRA DE ARAUJO, profi ssão: telefonista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, nascido aos: 19/08/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Pereira de Araujo e de Marinalva 
Francisca de Araujo. A pretendente: PAMELA PEREIRA DE ARAUJO ENGLER, profi ssão: 
atendente de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, 
nascido aos: 15/03/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Plinio 
Engler Filho e de Cleide Pereira de Araujo.

O pretendente: WELLINGTON RAMOS DA SILVA SANTOS, profi ssão: zelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: de Recife - PE, nascido aos: 21/11/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Jose Aluisio Santos e de Audilene Rosenda da Silva Santos. A preten-
dente: ADEMAURA OLIVEIRA CONGA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João do Paraíso - MG, nascido aos: 05/05/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Adrião José Conga e de Davina Gomes de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE FREITAS LOPES, profi ssão: coordenador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 04/08/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benigno Lopes Neto e de Maria 
Madalena de Freitas Lopes. A pretendente: MARINA VANNI, profi ssão: analista de cus-
to, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 
05/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Vanni Filho e 
de Juracema Terra de Almeida Vanni.
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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: FELIPE JÚNIO DA COSTA, profi ssão: consultor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/07/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Felipe da Costa e de Fatima Aparecida da 
Costa. A pretendente: JENNIFER FERNANDES LINI, profi ssão: designer gráfi co, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 
20/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Almir Lini e de 
Antonia Fernandes Lini.

O pretendente: FABRICIO CARLOS DAVID, profi ssão: empresário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 06/09/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando David Filho e de Ilma Veiga. A preten-
dente: WARLY MEIRY LEITE FERNANDES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jundiaí do Sul - PR, nascido aos: 25/06/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jaime Leite Fernandes e de Nair Lemes Fernandes.

O pretendente: EDUARDO LYDER NORONHA, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 21/03/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alfredo Leonel de Ornelas Noronha e de Maria 
Cristina Lyder Noronha. A pretendente: VANESSA RAMOS, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 12/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jurandir Ramos Junior e de Eva 
Giglio Ramos.

O pretendente: RODRIGO DIAS DANZIERI, profi ssão: auxiliar de compras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 21/07/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Rogerio Carlos Danzieri e de Fausta Dias da Silva Danzieri. 
A pretendente: THAWANY MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 16/07/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oseias de Oliveira Ramos e de 
Paula Martins Gonçalves Domingos.

O pretendente: YVO DE SOUZA PINHEIRO, profi ssão: protético, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/11/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Herbert Antonio Rodrigues Pinheiro e de Sandra Arantes de 
Souza Pinheiro. A pretendente: SHEILA ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: protética, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema - SP, nascido aos: 27/04/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jailson Sampaio dos Santos e de Zenildes 
Nascimento da Rocha.

O pretendente: THIAGO PEDRONI MORAES, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barretos - SP, nascido aos: 17/01/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Roberto Moraes e de Aparecida Conceição Pedroni 
Moraes. A pretendente: ANA PAULA MEIRA SOUTO MAIOR, profi ssão: assistente 
comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido 
aos: 28/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eudes de Barros 
Souto Maior e de Ana Maria Meira Souto Maior.

O pretendente: CARLOS EDUARDO CAMPANHOLA, profi ssão: funcionário público 
estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras - SP, nascido aos: 17/01/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fatima Aparecida Campanhola. 
A pretendente: NANCI DE SIQUEIRA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 10/03/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José dos Passos Silva e de Alaide Pedrosa 
de Siqueira Silva.

O pretendente: MOACYR MARIA GOMES NETO, profissão: designer de vidros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São José do Rio Pardo - SP, nascido aos: 
04/05/1982, residente e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Fernando Jorge 
Arroyo Gomes e de Célia Maria Rodrigues Landini Gomes. A pretendente: RE-
NATA MONTEIRO DE LIMA E SILVA, profissão: executiva, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Madalena - SP, nascido aos: 22/12/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Renato de Lima e Silva e de 
Leontina de Jesus Monteiro Silva.

O pretendente: JOZEMIR VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ubaitaba - BA, nascido aos: 25/10/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Josias Cardoso de Souza e de Domingas Vieira dos Santos. A 
pretendente: VALQUIRIA NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Aureliano Leal - BA, nascido aos: 17/11/1982, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Domiciano Bispo Santos e de Noemes Soares 
do Nascimento.

O pretendente: EDUARDO RIGOBELLI, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 28/04/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson Augusto Rigobelli e de 
Maria Del Pilar Sancho Rigobelli. A pretendente: VALDIMEIRE SANTOS OLIVEIRA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Medeiros Neto - BA, nascido 
aos: 01/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arivaldo Rodrigues 
de Oliveira e de Creusa Santos Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE ELIAS PEREIRA, profi ssão: analista de auditoria, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Uruana - GO, nascido aos: 30/06/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lazaro Elias Pereira e de Eni 
Maria Pereira. A pretendente: ANA EMILIA DIAS BATISTA, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Bauru - SP, nascido aos: 16/01/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Candido Dias Batista e de Maria Celia 
Serrano Dias Batista.

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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Especial

Com a lista na mão, a recomendação é pesquisar, pois 
é grande a diferença de preços entre os estabeleci-
mentos comerciais. A pesquisa mostra variação de 

valor de até 457% para um mesmo produto.

Mas antes mesmo de sair às compras, os pais devem fi -
car atentos aos produtos que compõem a lista do material 
escolar distribuída pelas instituições. É proibida por lei 
a inclusão de material de uso coletivo como produtos de 
limpeza, papel higiênico, copos descartáveis, giz, apagador, 
etiquetas, fi tas adesivas, isopor, grampeador e envelope.

“Se na lista de material 
constar esse tipo de produto 
os pais devem procurar a es-
cola, informar que conhecem 
a legislação e que isso não 
pode ser cobrado, conforme 
previsto em lei. Se ainda assim 
o colégio persistir, ele deve 
procurar um órgão de defesa 
do consumidor, com a lista em 
mãos, e fazer a reclamação”, 
recomenda a supervisora 
de pesquisas do Procon-SP, 
Cristina Martinussi.

As escolas também não 
podem exigir que a aquisição do material seja feita no 
próprio estabelecimento, indicar a marca dos produtos 
pedidos ou papelarias de preferência. A única indicação 
de lojas permitida é para os uniformes.

Pesquisar os preços
A pesquisa feira pelo Procon-SP levantou os preços de 214 

produtos escolares em estabelecimentos da capital em dezem-
bro do ano passado e comparou com o que foi cobrado no fi nal 
de 2015. A maior diferença de preço encontrada (de 457%) 
foi no lápis preto que era vendido de R$ 0,35 a R$ 1,95.

Cristina Martinussi sugere que antes de ir às lojas os pais 

Confi ra dicas para 
economizar e itens 
proibidos na lista 
de material escolar
Enquanto crianças e adolescentes ainda aproveitam 
as férias, os pais já se preocupam com a compra do 
material escolar para a volta às aulas. E nas lojas vão 
encontrar preços maiores que os do ano passado. 
Pesquisa feita pela Fundação Procon de São Paulo 
(Procon-SP) com cerca de 200 itens mostra um aumento 
de 12,97% nos preços

procurem fazer pesquisa por telefone e pela internet. E 
alerta que uma loja pode ter variação grande no preço de 
um produto quando comparada às demais, mas ser uma 
opção atrativa quando levado em conta o conjunto dos 
produtos da lista escolar.

Compras coletivas
Comprar produtos em grandes quantidades pode garantir 

descontos. Para isso os pais podem se reunir em grupos e 
negociar preços menores com o estabelecimento. Convencer 
as crianças a não optarem por materiais com personagens 

ou acessórios licenciados 
que costumam ter preços 
mais altos também é impor-
tante para não gastar além 
do desejado.

Outra dica do Procon-SP 
para economizar é verifi car o 
que é possível ser reaprovei-
tado do ano letivo anterior, 
como estojos e dicionários, 
por exemplo. O Instituto 
de Defesa do Consumidor 
(Idec) sugere a organização 
de feiras de trocas de artigos 
escolares em bom estado 
entre amigos e vizinhos e 

a aquisição de livros usados em sebos e pela internet. O 
instituto alerta que a escola só pode recomendar que o 
estudante não reutilize um livro usado por um irmão mais 
velho se a edição estiver desatualizada.

Material de uso coletivo
A proibição para as escolas pedirem material de uso 

coletivo está determinada pela Lei 12.886/13 e para aju-
dar os pais a tirarem dúvidas sobre quais são esses itens 
o Procon do Rio de Janeiro elaborou uma lista que traz 
exemplos de materiais que não podem ser solicitados 
pelas escolas. 

Confi ra a lista do Procon Rio:
1. Álcool hidrogenado
2. Algodão
3. Bolas de sopro
4. Canetas para lousa
5. Carimbo
6. Copos descartáveis
7. Elastex
8. Esponja para pratos
9. Fantoche
10. Fita, cartucho ou tonner para impressora
11. Fitas adesivas
12. Fitas decorativas
13. Fitas dupla face
14. Fitilhos
15. Flanela
16. Giz branco ou colorido
17. Grampeador
18. Grampos para grampeador
19. Guardanapos
20. Isopor
21. Lenços descartáveis
22. Livro de plástico para banho
23. Maquiagem
24. Marcador para retroprojetor
25. Material de escritório
26. Material de limpeza
27. Medicamentos
28. Palito de dente
29. Palito para churrasco
30. Papel higiênico
31. Pasta suspensa
32. Piloto para quadro branco
33. Pinceis para quadro
34. Pincel atômico
35. Plástico para classifi cador
36. Pratos descartáveis
37. Pregador de roupas
38. Produtos para construção civil (tinta, pincel, argamassa, 
cimento, dentre outros)
39. Sacos de plástico
40. Talheres descartáveis
41. Cola para isopor (ABr)

Pesquisar é a principal dica para economizar na compra de material escolar.
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PRODUTOS TRIBUTOS %

Agenda escolar             43,19%
Apontador                  43,19%
Borracha escolar 43,19%
Caderno Universitário 34,99%
Caneta 47,49%
Cola tenaz 42,71%
Estojos para lápis 40,33%
Fichário                         39,38%
Folhas para Fichário    37,77%
Lancheiras 39,74%
Lápis                            34,99%
Livro escolar      15,52%
Papel carbono 38,68%
Papel Pardo                 34,99%
Papel Sulfi te                37,77%
Pastas em Geral           39,97%
Pastas Plásticas          40,09%

Plástico 0,15               39,89%
Régua       44,65%
Tinta Guache              36,13%
Tinta Plástica              36,22%
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento
e Tributação - IBPT

Veja o levantamento completo do IBPT sobre a 
carga tributária dos materiais escolares:

Exemplos de itens que podem 
ser solicitados, mas com 

restrições (a partir de 2 anos)
1. Colas em geral (no máximo 1unidade 
branca e colorida de até 1litro, a partir do 
maternal)

2. Envelopes (no máximo 10 unidades na 
educação pré-escolar)

3. Lã (no máximo 1 rolo pequeno)

4. Papel ofício ou A4 – 1 resma (500 folhas)

5. Argila / massinha (até 1 kg a partir do 
maternal)

6. Bastão de cola quente (até 1 saco com 
50 unidades)

7. Cordão / barbante (1 rolo pequeno)

8. Pendrive/CD/DVD (1 unidade para re-
tornar aos pais)

9. Emborrachados E.V.A. (8 folhas – 2 
folhas de cada cor)
10. TNT  (até 1 m)
11. Palito de picolé (saco com até 50 
unidades)
12. Papel ofício colorido ou 1 caixa de 
color set
13. Trincha 12 mm (2 unidades)

Lista exemplifi cativa anual de 
material de artes de uso em sala 

de aula
1. Barbante grosso – 1 rolo pequeno
2. Caixa de gizão de cera - 2 caixas com 
12
3. Caixa giz de cera tijolinho- 1 caixa
4. Cola branca - 1 litro
5. Cola colorida azul - 1 tubo de 250 ml

6. Cola colorida vermelho -1 tubo de 250 ml

7. Cola colorida verde - 1 tubo de 250 ml

8. Cola colorida amarelo - 1 tubo de 250 ml

9. Durex colorido azul -2 unidades pe-
quenas

10. Durex colorido vermelho - 2 unidades 
pequenas

11. Durex colorido verde -2 unidades 
pequenas

12. Durex colorido amarelo - 2 unidades 
pequenas

13. EVA azul - 5 unidades

14. EVA vermelho -5 unidades

15. EVA verde - 5 unidades

16. EVA amarelo - 5 unidades

17. Guache azul - 1 unidade de 500 ml

18. Guache vermelho -1 unidade de 500 ml

19. Guache verde - 1 unidade de 500 ml

20. Guache amarelo- 1 unidade de 500 ml

21. Massinha azul -1 caixa de 160 g

22. Massinha vermelha -1 caixa de 160 g

23. Massinha verde -1 caixa de 160 g

24. Massinha amarela -1 caixa de 160 g

25. Palitos de picolé - 1 saco com 50 uni-
dades

26. Papel cartão branco - 5 folhas

27. Papel Crepon - 5 rolinhos (cores va-
riadas)

28. Papel pardo - 10 folhas

29. Papel 40 kg branco- 5 folhas

30. Trincha 12 mm - 5 unidades

Observação: os itens 21, 22, 23 e 24 po-
dem ser trocados por 4 caixas de massinha 
colorida de 160 g cada uma (ABr).
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Site de relacionamento
para pessoas a partir de
40 anos cresce 103%, 

mesmo em um ano de crise
O Coroa Metade (www.

coroametade.com.br) 

é voltado para pessoas 

maduras, a partir de 

40 anos, que procuram 

na Internet alguém 

com valores e objetivos 

semelhantes.  Em quatro 

anos de existência, o site 

chegou à marca de 42 

casamentos realizados.  

"A idade torna as 

pessoas mais seletivas"

O site é procurado basi-
camente por homens e 
mulheres que não têm 

tempo a perder em encontros 
sem sentido, mas que ainda 
acreditam que é possível en-
contrar a sua coroa metade”, 
conta Airton Gontow, idea-
lizador e diretor do site. No 
fi nal de 2015, o site se tornou 
responsivo (completamente 
utilizável por dispositivos mó-
veis). Em um ano, cresceu de 
92 mil para 187 mil cadastros. 
“Chegamos a um crescimento 
de 103%, mesmo em um ano 
muito difícil”, afi rma o diretor 
do Coroa Metade.

 O site Coroa Metade (www.
coroametade.com.br), voltado 
para pessoas a partir dos 40 
anos, chegou em quatro anos 
(completados no dia 22 de 
novembro) à marca de 187 
mil cadastros e 42 casamentos 
realizados.  O Coroa Metade 
foi criado por Airton Gontow 
com base na sua história* pes-
soal e também nas histórias de 
amigos que estavam solteiros 
ou separados aos 40 anos e 
vivenciaram as difi culdades 
para se encontrar pessoas 
para uma relação estável. “Já 
temos 84 pessoas que saíram 
do site porque encontraram 
um parceiro ou parceira! Isso 
sem contar as pessoas que 
saíram do site e não disseram 
o motivo. É gratifi cante. Digo 
sempre que devo ser um caso 
raro de empresário, porque 
festejo a cada cliente que 
perco”, afi rma Gontow. 

No fi nal de 2015 o site passou 
a ser  responsivo (completa-
mente utilizável por dispositi-
vos móveis). "No ano passado, 
o mobile ultrapassou o desktop 
para acessos à internet nos 
principais mercados do mun-
do. As pessoas teclam e conver-
sam pelo mobile nas mesas, nos 
parques e mesmo caminhando 
na rua. Não querem esperar 
chegar em casa para se conec-
tar.  E o público maduro não 
é diferente disso”, diz Gontow, 
que acrescenta: “Nós do Co-
roa Metade nos benefi ciamos 
desse movimento com uma 
plataforma plenamente adap-
tada para essa utilização”.  De 
acordo com Gontow, além de 
se tornar responsivo, o site se 
tornou mais moderno e ágil. 
Segundo o diretor do site, as 
expectativas com as novidades 
são as melhores possíveis.  “Em 
um ano, o número de cadastros 
aumentou de 92 mil para 187 
mil pessoas). Chegamos a 
um crescimento de 103% de 
usuários, mesmo em um ano 
bem difícil para a economia 
do País”, afi rma.

Gontow projeta um cresci-
mento de 300% para o ano de 
2017. “Além das mudanças 
na economia do País, em abril 
lançaremos um aplicativo, o 
que atrairá mais usuários para 
o site”, afi rma, acrescentando 
que um dos grandes desafi os 
do Coroa Metade é atrair um 
número maior de homens: 
“temos hoje 38% de homens e 
62% de mulheres. Isso porque 
quando uma mulher gosta do 

site, ela conta para dez ou 
mais amigas. Já o homem não 
conta para ninguém. E não é 
por medo de concorrência, mas 
por temor sobre o que o amigo 
dirá. Tem receio que o amigo 
diga: ‘Cara, você é um banana? 
Precisa de um site para conhe-
cer mulher? Deixa que eu te 
ensino como é que se chega 
em uma mulher!’ Além disso, 
de maneira geral, a mulheres 
entram no site quase todos os 
dias e os homens só uma ou 
duas vezes por semana”, conta 
o diretor do site.

O Coroa Metade segue o mo-
delo de matchmaker, sites de 
encontros, surgidos nos EUA, 
onde as pessoas preenchem 
amplos cadastros antes de 
começar a teclar. O objetivo 
é traçar o perfi l pessoal do 
eventual parceiro (a) e assim 
aumentar as chances de en-
contrar alguém que realmente 
valha a pena.  

O cadastro no site é gratuito, 
mas existe uma assinatura 
(conta Premium) que dá di-
versas vantagens, como acesso 
ao chat, aparecer antes nas 
buscas, saber quem viu o perfi l 
e se comunicar com todos os 
usuários do site, mesmo com 
quem não é pagante. O preço 
da assinatura mensal do Coroa 
Metade vai de R$ 18,90 a R$ 
37,90, dependendo do prazo 
e forma de pagamento. A as-
sinatura de apenas um mês sai 
por R$ 37,90. A trimestral sai 
por R$ 74,70 (em até 3 X de 
24,90 com cartão de crédito) 
e a semestral à vista por R$ 
113,40 (que equivale a R$ 
18,90 por mês, ou seja, 50% 
de desconto em relação ao 
preço da assinatura mensal) 
ou R$ 125,40 a prazo (em até 
6 X de 20,90, com cartão de 
crédito). O site dá de presente 
a “degustação” da assinatura 
por uma semana.     

         O nome Coroa Metade 
foi uma grande sacada, por 
resumir em duas palavras o ob-
jetivo do site e, claro, remeter à 
conhecida expressão “procuro 
pela minha cara metade”. Mes-
mo assim, Gontow só decidiu 
que esse seria mesmo o nome 
após meses de exaustivas 
pesquisas de opinião em dife-
rentes lugares de São Paulo e 
Porto Alegre, sua cidade natal. 
“Vimos que algumas pessoas 
não querem ser chamadas de 
coroas, mas o nome teve 84% 
de aprovação.  Foi a informação 
que precisávamos para lançar 
o site. De maneira geral, as 
pessoas percebem que é um 
nome carinhoso e, acima de 
tudo, hoje a moda não é es-
conder a idade, mas mostrar 
que tem saúde e qualidade de 
vida, na idade que a pessoa 
tem”, afi rma.

“Constatamos também, em 
nossas pesquisas e encontros 
realizados com grupos que têm 
o perfi l do site, que a idade tor-
na as pessoas mais seletivas. O 
site é procurado basicamente 
por homens e mulheres que 
não têm tempo a perder em en-
contros sem sentido, mas que 
ainda acreditam que é possível 
encontrar a sua coroa metade”, 
conta Gontow, que acrescenta: 
“Buscamos garantir aos nossos 
usuários a oportunidade de 
conhecer com discrição, foco 
e privacidade pessoas interes-
santes, com os mesmos valores 
e objetivos, para compartilhar 
a dois os grandes momentos 
da vida”.

 
 Números gerais do site Co-

roa Metade
 187 mil cadastros;
 42 casamentos realizados.
 38% de homens
 62% de mulheres
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News@
Project Valerie

@VA Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, 
acaba de revelar em Las Vegas/EUA, durante a CES 2017 – uma 

das principais feiras de tecnologia do mundo – um conceito de lap-
top multimonitor que estabelece um novo padrão de imersão para 
entretenimento e oferece diversas possibilidades para usuários de 
computadores portáteis. Chamado Project Valerie, esse é o primeiro 
laptop do mundo com três monitores acoplados – todos IGZO de 
17,3 polegadas com resolução 4K e tecnologia NVIDIA G-SYNC, 
que produz imagens com frame rates de máxima fl uidez e expande 
a área de jogo em até 180° graças à tecnologia NVIDIA Surround 

View. O novo sistema também é ideal para profi ssionais de criação, 
que terão 100% de precisão na reprodução da paleta de cores Adobe 
RGB e o maior espaço de tela para a utilização simultânea de diversos 
programas. Simples de montar, o Project Valerie tem um mecanismo 
retrátil, desenvolvido pela própria Razer, que permite a cada monitor 
deslizar para um lado da tela principal e se fi xar no local adequado. 
Além disso, como ele tem suporte para múltiplos monitores, dispensa 
o uso de um monte de cabos ou de ajustes nas confi gurações, como em 
desktops. “As complexidades de um sistema tradicional multimonitor 
não existirão no Project Valerie”, disse o CEO e cofundador da Razer 
Min-Liang Tan (http://www.razerzone.com/about-razer). 

Fernando Henrique Feitosa (*)

Para que serve o backup na nuvem? Você precisa 
disso ou é só mais uma modinha inventada pelas 
empresas para vender um novo produto? A utili-

zação de computação na nuvem, refere-se à utilização 
de computadores que estão alocados em um local físico, 
no entanto o usuário irá somente ter acesso aos recursos 
disponibilizados por meio de internet. Elas armazenam 
tudo, como registros pessoais, informações empresariais, 
sistemas, backup e tudo o que antes poderia ser apenas 
armazenado em locais físicos.

Muitas empresas contam com o serviço de alta dis-
ponibilidade, mas quando questionadas sobre backup 
ou recuperação de dados, a resposta é sempre muito 
vaga. Na verdade, como sabemos, existem diversas 
possibilidades que podem levar as suas informações por 
água abaixo em milésimos de segundo e não se pode 
desconsiderar isso. Ter um backup, na teoria, seria o 
suficiente para você recuperar o seu banco de dados, 
mas o mesmo precisa ser encontrado íntegro. Utilizando 
a nuvem, é possível contar com soluções de recuperação 
e até mesmo servidores distintos que possam receber 

Tecnologia: quando a economia 
pode resultar em prejuízo

Sem o investimento correto os prejuízos podem ser altos e acabar por gerar demissões, perda de 
capital, e em alguns casos, até a quebra da empresa

esses arquivos e aplicar em um servidor secundário, 
mantendo assim uma cópia do ambiente em outra área 
sem a necessidade de compra e configuração de uma 
nova estrutura.

É comum vermos empresas que querem “economizar” 
acreditando que algo assim nunca irá ocorrer. Porém, quan-
do ocorre, os prejuízos são altos e em sua maioria acabam 
por gerar demissões, perda de capital e, em alguns casos, 
até a quebra da empresa. Sendo assim, o valor a ser pago 
pelo serviço não deve ser levado em consideração somente 
em serviço.

A utilização de computação na nuvem veio para facilitar 
e, na maioria dos casos, para reduzir custos nas empresas 
e na mão de obra para gerenciamento. Cada vez mais é 
utilizada e a tendência é que, em um futuro próximo, tudo 
esteja centralizado na nuvem. Infelizmente um dos pontos 
negativos das soluções de nuvem no Brasil ainda é a inter-
net. Porém, a cada dia podemos notar que os benefícios 
são muito maiores e que, sim, devemos avaliar a utilização 
da nuvem de acordo com o ambiente e com os planos de 
migração e redução de custos.

(*) É executivo da DBACorp (www.dbacorp.com.br)

Smartphone BlackBerry premium 
com teclado

A TCL Communication Technology Holdings Ltd. (“TCL Communication”) dispo-
nibilizou uma apresentação prévia de seu novo smartphone BlackBerry premium 
com teclado na International Consumer Electronics Show (CES), sendo o seu 
primeiro produto com relação ao seu acordo de licenciamento de longo prazo 
com a BlackBerry, incluindo a marca e o software de segurança.

O novo smartphone BlackBerry é projetado com três atributos princi-
pais em mente: segurança, produtividade e confi abilidade. Ele traz uma 
incomparável segurança móvel e conhecimento especializado em 
software para oferecer a segurança mais completa disponível para 
um smartphone Android. O característico teclado BlackBerry e 
inúmeros aplicativos como o Hub+, permitem produtividade para 
usuários comerciais e profi ssionais. E com a excelência do seu 
design de hardware, ele possui uma durabilidade genuína.   

“Na TCL Communication, estamos comprometidos a criar os 
melhores produtos Blackberry para consumidores e usuários corpo-
rativos”, disse Nicolas Zibell, diretor executivo da TCL Communication.
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Serviço: Theatro NET São Paulo (Sho-
pping Vila OlímpiaItaim), R. Olimpíadas, 
360, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Sextas às 
21h e sábados às 20h30. Ingresso: R$ 
100. Atpe 11/02.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta, o décimo quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acar-
retar brigas e desentendimentos. Marte em aspecto positivo com Plutão nos dá força e direcionamento. Mantendo o 
foco, alcançaremos o nosso objetivo. A Lua faz aspectos positivos com Vênus e Netuno que aumentam o romantismo 
levam a entrega de verdadeiros sentimentos. Mas será importante ter clareza dos nossos sentimentos, as emoções 
vêm à tona, principalmente os sentimentos negativos que devem ser eliminados. A Lua em aspecto tenso com Plutão 
durante a noite pode provocar um turbilhão de emoções, muita intensidade emocional.
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Marte em aspecto positivo com Plu-
tão nos dá força e direcionamento. 
Mantendo o foco, alcançaremos o 
nosso objetivo. Por isso use essa 
energia para entrar em ação e dedi-
car-se ao que mais importa. É preciso 
autoconfi ança e determinação para 
evitar rompantes de mau humor e 
lástima. 17/817 - Verde.

A Lua faz aspectos positivos com 
Vênus e Netuno que aumentam 
o romantismo levam a entrega de 
verdadeiros sentimentos. De manhã 
a inventividade é boa favorecendo 
as coisas diferentemente do pa-
drão, mudando um pouco a rotina. 
52/752 - Azul

Pode fazer novos planos para o futu-
ro, mas cuidado com os maus pensa-
mentos de manhã. Há indicação de 
alegrias no relacionamento sexual e 
nos contatos. No fi nal da tarde tudo 
rende e o expediente pode terminar 
em paz com nossos afazeres cum-
pridos. 21/521 – Amarelo.

Com a entrada da Lua Cheia nas 
próximas horas se defi nem as ativi-
dades já desenvolvidas e o convívio 
na intimidade tende a ser mais feliz. 
É tempo de aprofundar um rela-
cionamento e se abrir para coisas 
novas. Seja mais versátil para realizar 
sonhos comuns. 38/738 – Branco.

Um sonho pode receber o apoio 
necessário para superar a realidade 
prática do momento e se tornar inte-
resse comum com alguém. A Lua em 
aspecto tenso com Plutão durante a 
noite pode provocar um turbilhão de 
emoções, muita intensidade emocio-
nal. 69/569 – Vermelho. 

As melhorias na sua vida devem 
começar a acontecer. Pode sentir-se 
ainda inseguro e acabar perdendo 
a paciência por pouca coisa. Não 
se irrite ou se desespere diante de 
difi culdades em trabalhos ou tarefas 
do dia a dia, elas serão vencidas. 
16/216 – Azul.

Fale de seus planos e desejos, deixe 
que alguém conheça suas intenções. 
Tudo se torna muito mais objetivo 
e direto em nossos desejos nesta 
metade de semana. No fi nal da tar-
de tudo rende e o expediente pode 
terminar em paz com nossos afazeres 
cumpridos.  11/611 – Cinza.

A Lua faz aspectos positivos com 
Vênus e Netuno que aumentam 
o romantismo levam a entrega de 
verdadeiros sentimentos. Mas será 
importante ter clareza dos nossos 
sentimentos, as emoções vêm à tona, 
principalmente os sentimentos ne-
gativos que devem ser eliminados. 
46/446 – Azul.

A Lua em aspecto tenso com Plutão 
durante a noite pode provocar um 
turbilhão de emoções. As tensões 
afetivas fi cam mais brandas, mas 
ainda atrapalham a relação sexual. 
Tenha um plano para não depender 
do acaso para melhorar seus ganhos. 
12/112 – Bege.

Com a entrada do Sol em seu signo 
dia 20 ocorrerão mudanças positivas 
para se ver livre do que está supera-
do. Precisará lidar com o mau humor 
antes pela manhã. Mantenha a calma 
e faça somente depois do aniversario 
alguma inovação necessária. 29/329 
– Branco.

No fi m da tarde, sentimento de 
integração o leva a seguir o rumo 
dos acontecimentos. Afl ição, im-
paciência e irritabilidade podem 
surgir diante de provações que 
a vida apresenta. Sentimento de 
tédio da vida aumenta nesta fase 
mais delicada do ano que vai até seu 
aniversário. 44/344 – Azul.

Marte em aspecto positivo com Plu-
tão nos dá força e direcionamento. 
Controle a inquietude e os seus 
desejos íntimos, fazendo-os caberem 
dentro da realidade. No início da 
tarde pode não gostar do que está 
fazendo e ter menos satisfação nos 
relacionamentos. 68/ 868 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 11 de Janeiro de 2017.  Dia de São Teodósio, São Sálvio, 
Santa Honorata e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia 

do Enfermo. Hoje aniversaria o ator Alfonso Arau que completa 85 
anos, o poeta Carlos Nejar que nasceu em 1939 e a atriz Patrícia Pillar 
que completa 53 anos.

O nativo do dia
O Capricorniano deste dia e grau é tenaz e insistente em seus propó-
sitos, podendo obter o êxito pelo esforço e pela correta utilização de 
seus talentos. Dinâmico e empreendedor com capacidade comunicativa 
e pensamento independente. Gosta de viagens e aventuras, pois tem 
necessidade de estar sempre em ação. Apesar da aparência ousada sofre 
de confusão interior, pois oscila entre a fé e a dúvida tornando-se inde-
ciso. A grande possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada poderá 
ser transformada em uma liderança positiva e respeitosa. Possui muita 
energia e vitalidade. Deve evitar a ansiedade e falta de praticidade.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte no amor Para fazer é necessário ter 
um papel virgem branco, no papel escreva a simpatia 
quatro vezes e distribua para quatro amigas. Quando 
terminar de entregar os papéis, escreve na sola do pé 
esquerdo o nome do alvo da simpatia. Pise com toda 
força no chão repetindo a seguinte frase: “Debaixo do 
meu pé eu te prendo (nome da pessoa), eu te amarro 
(nome da pessoa), eu te mantenho (nome da pessoa) 
pelo poder das 13 almas benditas”. Você não deve 
contar o sonho que tiver na noite seguinte.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo 
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indiscipli-
nada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Quando um casal fi nalmente pensam 
que o sonho de viajar para o Caribe vai se 
concretizar, a esposa recebe a notícia que 
não poderá viajar porque não tem como 

ser substituída em seu trabalho. Para 
completar a falta de sorte do marido, a 
sua sogra, Dona Zulmira, uma senhora de 
manias muito esquisitas e que além de tudo 
é hipocondríaca, passa a morar com eles. 
O espetáculo “A Sogra que Pedi a Deus” 

está há 8 anos em cartaz, e já foi visto por 
quase 700 mil pessoas. Com Renato Papa, 
Alexandre Freitas e Gal Spitzer.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, 
Bela Vista, tel. 3289-2358.  Sextas, às 21h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 28/4. 
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- A Comédia estreia 
na proxima sexta-
feira (13) e  aborda 
de forma leve e 
divertida um dos mais 
polêmicos assuntos de 
todos os tempos

Seu texto é dividido em 
quatro esquetes, nas 
quais o trabalho dos 

atores é valorizado por um 
fi gurino básico de smoking 
e alguns poucos adereços. A 
peça acontece num pequeno 
palco de cabaré, com lam-
padinhas e tapete vermelho, 
que criam todo clima para 
a performance. No quadro 
“Amor Possessivo”, um casal 
homossexual vive o terrí-
vel momento da separação. 
“Adultério” mostra um típico 
machão que trai a mulher, 
mas tenta salvar o casamen-
to. Em “Chantagem”, Vilmar 
é demitido e tenta reverter 
a situação por meio de uma 

Divulgação

O cantor Flávio Venturini apresentará ao público o 
lançamento do projeto: “Paisagens Sonoras” - álbum com 
temas instrumentais e novos arranjos para canções que 
foram eternizadas como “Todo azul do mar”, “Noites com 
Sol”, “Pierrot”, e versões em inglês para o hit “Nascente” 
e em italiano para “Céu de Santo Amaro”. Além disso, o 
show terá participação especial do tenor argentino Martín 
Fernandez, compositor naturalizado brasileiro desde 1990 
e premiado como melhor interprete pelo júri popular no 
Maracanto (Festival Maranhense de Canto Lírico).

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta 
(20) e sábado (21) às 21h30. Ingresso: De R$ 50 a R$ 150. 

Estreia

Cena da cómédia “Sexo”

comprometedora fotografi a do 
patrão. Por fi m, em “Swing”, um 
casal decide praticar o primeiro 
swing, mas os participantes 
convidados podem botar tudo a 

perder. Com Cia. de Comédia Os 
Melhores do Mundo (Adriana 
Nunes, Jovane Nunes, Rodrigo 
Fernandes, Ricardo Pipo, Vic-
tor Leal e Welder Rodrigues).

MPB

Cantor Flávio Venturini

SAIBAMOS AGRADECER: Aprendamos a agradecer no círculo 
das criaturas limitadas que ainda somos, a fi m de recebermos 
o socorro dos Mensageiros Divinos cuja sublimidade ainda 
não conseguimos compreender. -0- Cada coração que palpita 
conosco, amparando-nos a jornada é alguém da Vida Superior 
induzindo-nos à felicidade. A ternura de nossa mãe... A benevo-
lência de nosso pai... O devotamento da esposa... A assistência 
do companheiro... O carinho do irmão... A devoção do mestre... 
A generosidade do amigo... A direção do chefe... O concurso do 
servidor... A paciência do médico... A tolerância do enfermeiro... 
Não somente essas forças te assistem, cada hora, assegurando-
te interesse e estímulo à existência... para estender a caridade 
sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a 
própria existência; para persistir nas boas obras sem reclamações 
e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho; para 
negar a nossa antiga vaidade e tomar, sobre os próprios ombros, 
cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, mar-
chando, com humildade e alegria ao encontro da vida sublime... 
-0- A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos 
do Evangelho expressa o apelo que fl ui do Céu para as nossas 
consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. 
Eis a nossa posição real nas bênçãos do “hoje”. E se quisermos 
aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos 
igualmente de que, em breve, “amanhã” comungaremos felizes 
com o nosso Mestre e Senhor. Emmanuel Psicografi a em Reunião 
Pública. Data – 1954. Local – Centro Espírita Luiz Gonzaga, na 
cidade de Pedro Leopoldo, Minas. (De “Taça de Luz”, de Fran-
cisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos) 

Na comédia “Santo Chá pra Bicha Má”, Juju, mordomo de 
um casal de classe média se revolta contra sua patroa, dona 
Marilú, após descobrir que a perua, embora se mostre sua 
confi dente, na verdade é uma mulher falsa e dissimulada e 
para se vingar da falsa amiga fará uso de um misterioso chá 
com o qual mudará para sempre o destino de toda a família. 
Com Caco Oliveira, Marta Marinho e Paulo Braghetto.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sábados, às 23h30. Ingresso: R$ 50. Até 25/02.
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Cena da comédia “Santo Chá pra Bicha Má”. 



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: DOUGLAS NUNES DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/09/1990, profi ssão: operador de máquina, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Carlos Alberto de Lima e de Maria Gorete Nunes de Lima. A 
pretendente.: BRUNA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/07/1993, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Valdir Luiz Lima de Oliveira e de Sandra Regina Ferreira.

O pretendente.: FERNANDO FERREIRA DE MATOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/02/1978, profi ssão: barmen, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Antonio Ferreira de Matos e de Maria do Carmo Matos. A pretendente.: 
CAROLINA DE PAULA ASSIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/05/1990, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Wilson Roberto de Paula Assis e de Aparecida Rosani Batista.

O pretendente.: RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/10/1993, profi ssão: vendedor lider, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Adriano Miranda de Oliveira e de Elaine Almeida de Araujo. A preten-
dente.: THALIA PIRES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/02/1998, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Magno de Oliveira e de Elisangela Pires de Moraes.

O pretendente.: ODAIR GEREMIAS ANTUNES ROSA, natural de Suzano, SP, nasc.: 
24/05/1988, profi ssão: marceneiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Valmir Jesus Rosa e de Aparecida da Penha Rosa. A pretenden-
te.: RENATA DEL ANGELO MARTINS DA GAMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/07/1994, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Renato Martins da Gama e de Ivone Del Angelo Martins 
da Gama.

O pretendente.: RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA, natural de Poa, SP, nasc.: 
01/06/1983, profi ssão: analista de trafego, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Wilson do Nascimento Ferreira e de Sonia Celeste Ferreira. A 
pretendente.: MICHELE APARECIDA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/08/1984, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Severiano José dos Santos e de Lucia Helena Ferrari dos Santos.

O pretendente.: LUIS FERNANDO MORENO MOTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/09/1990, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Luiz Roberto da Mota e de Rosimeire Alves Moreno Mota. A pre-
tendente.: KATH DA SILVA GRIGORIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/09/1998, 
profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Ronaldo Batista Grigorio e de Maria Alice da Silva Batista Grigorio.

O pretendente.: ALCIDES GONÇALVES ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/12/1966, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Olintho Gonçalves Rocha e de Darci Cosmo da Rocha. A preten-
dente.: RENATA DORA DE MENEZES, natural de Caraibeira, PE, nasc.: 20/03/1969, 
profi ssão: passadeira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Nair Maria de Menezes.

O pretendente.: HENRIQUE RAMOS DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
19/10/1988, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Samea Justino da Silva e de Sione Cristina Ramos. A pretendente.: 
JOICE BEZERRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/08/1992, profi ssão: 
desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sue-
lington Antonio da Silva e de Rosimeire Bezerra da Silva.

O pretendente.: CESAR DE FARIA MEDEIROS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/09/1981, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Leão Medeiros e de Maria Filomena de Faria Medeiros. A preten-
dente.: EDI CARLA TORRES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 01/10/1989, 
profi ssão: aux.escritorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Cicero da Silva e de Edinalva Torres da Silva.

O pretendente.: HERCULES SILVA BOMFIM DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/05/1997, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Reginaldo Bomfi m dos Santos e de Vilma Jesus Silva. 
A pretendente.: THAYSA LYGIA CABRAL DE LIMA, natural de Timbauba, PE, nasc.: 
15/02/1997, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Rinaldo Alves de Lima e de Juaracy Cabral de Lima.

O pretendente.: GUILHERME BEZERRA VIEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/10/1991, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Antonio Barreto Vieira e de Luisa Giseuda Bezerra da Silva. A pretenden-
te.: BRUNA PADOVANI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/07/1994, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edson Padovani e 
de Consuelo Pereira de Oliveira.

O pretendente.: ADONILSON CABRAL DE SOUZA, natural de Sento Se, BA, nasc.: 
14/02/1975, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Avany Lino de Souza e de Isabel Cabral de Souza. A pretendente.: 
MARIA VENITH DE MOURA CAVALCANTI, natural de Campinas do Piaui, PI, nasc.: 
18/05/1965, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: viúva, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: José Henrique Cavalcanti e de Luiza de Moura Cavalcanti.

O pretendente.: JOSÉ BARROS DE SOUZA JUNIOR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/03/1979, profi ssão: gerente logistica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Barros de Souza e de Maria de Fatima de Souza. A preten-
dente.: KARINA APARECIDA RIBAS RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/03/1988, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Carlos Rodrigues e de Maria Aparecida Ribas Ortega Dias Ro-
drigues.

O pretendente.: ELISEU ONILIO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/05/1984, profi ssão: agente de segurança, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Elias José de Souza e de Neusa Onilia de Souza. A pretenden-
te.: MARIANE FEITOZA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/07/1996, pro-
fi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Lucimario Feitoza da Silva e de Maria Silvaneide Feitoza da Silva.

O pretendente.: JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de Caetes, PE, nasc.: 01/05/1976, 
profi ssão: gerente de projetos, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Sebastião Pedro da Silva e de Maria José Viana da Silva. A pretendente.: 
MARCILIA REGIANE PAYAO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/03/1972, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Dias 
Payao e de Georgina Rocha Payao.

O pretendente.: JEFFERSON SEBASTIÃO DA SILVA, natural de Recife, PE, nasc.: 
25/08/1980, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Ivan Sebastião da Silva e de Ana Maria da Silva. A pretendente.: ES-
THER FANNY RAMOS FERNANDEZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/09/1987, 
profi ssão: piloteira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Daniel Eduardo Pareja Fernandez e de Irene Ramos Fernandez.

O pretendente.: MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 20/12/1985, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Marcos Francisco dos Santos e de Magnolia Rosa de Jesus. A 
pretendente.: GISLENE NUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/04/1979, profi s-
são: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: José Nunes e de Elza Soares Nunes.

O pretendente.: MARCOS AURELIO TOLENTINO DE SENA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 14/04/1989, profi ssão: engenheiro eletricista, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Bastos de Sena e de Sueli Tolentino de Sena. A 
pretendente.: LYGIA AMORIM DA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/10/1989, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Siliel José da Costa e de Elvia Araujo Amorim da Costa.

O pretendente.: BRUNO DA SILVA ROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/09/1989, 
profi ssão: encarregado de obras, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Evaldo Duque Rosa e de Maria Filomena da Silva Rosa. A pretendente.: 
DAYANE SILVA SIZILIO, natural de Lagedinho-Ituaçu, BA, nasc.: 23/05/1991, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: João José Sizilio e de Eva Pereira Silva Sizilio.

O pretendente.: JOÃO MARIA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/06/1954, profi ssão: guarda civil, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João de Souza e de Benedita Aparecida Silverio de Souza. 
A pretendente.: ROSANGELA AUXILIADORA PEREIRA, natural de São Caetano 
do Sul, SP, nasc.: 01/11/1968, profi ssão: agente escolar, estado civil: divorciada, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Abelardo Jacinto Pereira Neto e de 
Isaura Araujo Santos.

O pretendente.: WAGNER DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/06/1981, 
profi ssão: operador ponte rolante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Walter dos Santos e de Anizia dos Santos. A pretendente.: JAQUELINE 
DE OLIVEIRA MARTINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/07/1985, profi ssão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Paulo Roberto Martins e de Maria Teresa de Oliveira Martins.

O pretendente.: EDER PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/05/1987, profi ssão: lider de produção, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Alcebiades Fonseca do Nascimento e de Aparecida Donizeti 
Pereira do Nascimento. A pretendente.: DEISE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/12/1991, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ednaldo Barbosa da Silva e 
de Maria Solange Mendes dos Santos Silva.

O pretendente.: GIDELCINO ALVES FERREIRA JUNIOR, natural de Jacobina, 
BA, nasc.: 30/01/1991, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. filho de: Gidelcino Alves Ferreira e de Maria Aparecida de 
Jesus Ferreira. A pretendente.: PAMELA MARIANE FONSECA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 04/02/1990, profissão: costureira, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. filha de: Sergio Luiz Fonseca e de Adriana Luzia Ca-
valini Fonseca.

O pretendente.: MAURICIO CORREIA RAMOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/03/1989, profi ssão: encarregado de produção, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Gislene Correia Ramos. A pretendente.: LAIZ AMELIA 
FEITOSA DE MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/03/1991, profi ssão: psi-
cologa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edvaldo 
Barbosa de Miranda e de Maria Eliane Feitosa.

O pretendente.: RODRIGO DOS SANTOS MEDEIROS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
01/09/1985, profi ssão: auxiliar de recepção, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Moises Lustosa de Medeiros e de Marilene Gonzaga dos Santos 
Lustosa de Medeiros. A pretendente.: ERIKA FARIAS FERNANDES, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 19/05/1988, profi ssão: auxiliar de veterinaria, estado civil: solteira, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Alberto Fernandes e de Isabel Farias 
Fernandes.

O pretendente.: WELLINGTON DANIEL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/09/1985, profi ssão: tecnico de celular, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Julio José da Silva e de Marisa Daniel da Silva. A pretendente.: 
MARTA CRISTINA CLEMENTE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/03/1993, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José Alves da Silva e de Simone da Conceição Clemente.

O pretendente.: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MOREIRA, natural de Paramirim, BA, 
nasc.: 16/02/1973, profi ssão: reparador de máquinas, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Raymundo Alves Moreira e de Aurenita de Oliveira 
Moreira. A pretendente.: MONICA CARDOSO DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 21/04/1986, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Robson Cardoso dos Santos e de Simoni Aparecida 
dos Santos.

O pretendente.: IKARO ROMÃO RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/04/1989, profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Roberto Rodrigues e de Irani Cilene Rodrigues. A pretendente.: BRUNA 
MARIA DE AQUINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/12/1989, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Paulino de 
Aquino e de Elza Mariza Possato de Aquino.

O pretendente.: ANDERSON CAETANO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/12/1988, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Eurico Clementino de Lima e de Cleide de Fatima Caetano 
de Lima. A pretendente.: MARIA JANAINA MATOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/01/1991, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Francisco Teixeira Matos e de Francisca Eridan da Silva 
Matos.

O pretendente.: KAUE TEIXEIRA SANTOS QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/10/1997, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Celio Santos Queiroz e de Raquel Miriam Teixeira. A pretendente.: GIO-
VANNA SANTOS DE OLIVEIRA MELLO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/08/1998, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Marcelo de Oliveira Mello e de Alexsandra Batista dos Santos Souza.

O pretendente.: FABIO APARECIDO FEITOZA GRAÇA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 15/01/1981, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Carlos Graça e de Maria Aparecida Feitoza. A 
pretendente.: JACQUELINE DE ARAUJO NUNES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
10/08/1989, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Esmeraldo Nunes de Melo e de Neusa Batista de Araujo.

O pretendente.: JUAREZ ISIDIO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Escada, PE, nasc.: 
07/07/1976, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Severino Isidio da Silva e de Sonia Maria de Oliveira. A pretendente.: 
IVANICE DA SILVA FIGUEIREDO, natural de Ribeirão, PE, nasc.: 03/02/1978, profi s-
são: promotora vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Givanildo Braz de Figueiredo e de Lindalva da Silva Figueiredo.

O pretendente.: WELLESON SOUZA DA SILVA, natural de Belmonte, BA, nasc.: 
18/03/1987, profi ssão: auxiliar de producão, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Paulo Guerreiro da Silva e de Maria de Jesus Souza. A preten-
dente.: ELAINE BERNARDINO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/12/1982, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Antonio Bernardino da Silva e de Maria das Graças Silva.

O pretendente.: ROGERIO ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/10/1977, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Ronaldo Alves dos Santos e de Sonia Regina Lima dos Santos. A 
pretendente.: NATALIA LIMA JOVANE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/05/1985, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Vicente Jovane Filho e de Zilda dos Santos Lima Jovane.

O pretendente.: RENATO DE SOUZA SILVA, natural de Caieiras, SP, nasc.: 09/06/1991, 
profi ssão: ajudante motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: José Roberto Barreto da Silva e de Rosangela Magnolia de Souza da Silva. 
A pretendente.: CRISTIANE FAGUNDES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/02/1994, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Marli Fagundes da Silva.

O pretendente.: MATHEUS FERREIRA CAETANO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/07/1995, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Marco Antonio Santana Caetano e de Luciana Ferreira dos Santos 
Caetano. A pretendente.: JESSICA SANTOS CARINI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/05/1993, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Pedro Francisco Carini e de Rosineide Santos Mendonça.

O pretendente.: RODRIGO DA SILVA FLORENCIO, natural de Santo André, SP, nasc.: 
03/01/1991, profi ssão: programador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Josevaldo Sebastião Florencio e de Maria Geralda da Silva Florencio. 
A pretendente.: JULIANA RODRIGUES LOFFREDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/11/1988, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Caetano Loffredo e de Edna Rodrigues Loffredo.

O pretendente.: HUGO PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/10/1985, 
profi ssão: tecnico de enfermagem, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Carlos Giltamar Ferreira da Silva e de Sandra Roseli Pereira da Silva. 
A pretendente.: PRISCILA OLIVEIRA COUTINHO, natural de Santo Andre, SP, nasc.: 
02/12/1985, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Antonio Carlos Alves Coutinho e de Geisa Maria Oliveira Coutinho.

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

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: RODRIGO CARLOS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Goiânia (Registrado na 1ª Zona) - GO, no dia 20 de 
junho de 1972, residente e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de 
Itiberê Ferreira da Silva e de Abadia Divina de Oliveira e Silva. A pretendente: MARYLIN 
SILVA DO PRADO, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 28 de março de 1975, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São 
Paulo - SP, fi lha de Odair Joaquim do Prado e de Maeli Silva do Prado.

O pretendente: LUCIANO AUGUSTO DANTAS DE QUEIROZ, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de suporte de campo, nascido em São Paulo (Registrado na Alto da 
Mooca) SP, no dia 10 de julho de 1993, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, 
São Paulo - SP, fi lho de Fabio Monteiro de Queiroz e de Andrea Cristina Dantas. A 
pretendente: NADINI CRISTINA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 24 de maio de 1986, 
residente e domiciliada no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de João Antunes 
Ramos Neto e de Marli Ferreira Ramos.

O pretendente: FELIPE CARLOS BEIRÃO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 14 de dezembro de 
1988, residente e domiciliado na Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, fi lho de José 
Carlos Beirão e de Maria da Graça Felgueiras Beirão. A pretendente: PAULA CRISTINA 
TELES DE CARVALHO GOYANO, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, 
nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 06 de janeiro de 1988, 
residente e domiciliada no Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Robertson de 
Souza Goyano e de Zilma Maria Tele de Carvalho Goyano. 

O pretendente: JOSÉ ANCHIETA FEITOSA, estado civil divorciado, profi ssão produtor 
gráfi co, nascido em Santa Terezinha - PE, no dia 08 de junho de 1969, residente e 
domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Feitosa Neto e de Lindinalva 
Tavares Feitosa. A pretendente: REGINA CLARO DO PRADO, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 20 
de outubro de 1970, residente e domiciliada no Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Claro do Prado e de Dalvina Maria de Jesus.

O pretendente: LEANDRO GONÇALVES DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido  em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 03 de novembro 
de 1984, residente e domiciliado na Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lho de 
José Carlos de Aguiar e de Roseli Gonçalves dos Santos de Aguiar. A pretendente: 
DAYANE CERATO, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo 
(Registrada em Santana) SP, no dia 21 de abril de 1987, residente e domiciliada na Vila 
Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lha de Airton Cerato e de Fatima Aparecida de Souza 
Cerato.

O pretendente: FÁBIO SUREIRA CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido  em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 15 de abril de 1986, 
residente e domiciliado na Vila Primavera, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Camargo e 
de Jane Sureira Camargo. A pretendente: BÁRBARA SGARIONNI FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Ipiranga) SP, no 
dia 01 de setembro de 1989, residente e domiciliada no Vila Nova York, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos de Jesus Ferreira e de Sonia Maria Sgarionni Ferreira. Obs.: Cópia 
do edital enviada a Unidade de Serviço onde reside o pretentedente. 

O pretendente: DIOGO GIACON VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão escriturário, 
nascido  em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 26 de junho de 1987, residente 
e domiciliado na Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Milton Vicente e de Vitoria 
Giacon Vicente. A pretendente: ROSANGELA CAETANO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo (Registrada em Vila 
Formosa) SP, no dia 10 de novembro de 1986, residente e domiciliada na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lha de Benedito Caetano de Oliveira e de Sonia Maria Caveden de 
Oliveira.

O pretendente: ELVIS MACIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 28 de janeiro 
de 1994, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Valdir dos Santos 
e de Marisa Barbara Maciel dos Santos. A pretendente: DAIANY MENEZES RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 15 de setembro de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribeiro e de Rosângela Filisbino Menezes. 

O pretendente: ROGÉRIO SIDAUTO PERES, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido  em São Paulo - SP, no dia 28 de outubro de 1974, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Sidauto Peres e de Maria 
Teresa Tasca Peres. A pretendente: VANESSA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora de vendas, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, 
no dia 14 de setembro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos Ferreira e de Terezinha de Jesus Ferreira. 

O pretendente: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em Guarulhos (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 23 de novembro 
de 1985, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de José Milton de Lira 
Oliveira e de Marli Alves da Silva Oliveira. A pretendente: SIMONE RODRIGUES MARANHÃO, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14 de dezembro de 1986, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de José 
Adailton da Costa Maranhão e de Rosemari Aparecida  Rodrigues Maranhão. 

O pretendente: TITO LIVIO THADEO NETO, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido  em São Paulo (Registrada no Guainases) SP, no dia 26 de março de 1984, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Tito Livio Thadeo Filho e de 
Maria Aparecida Fernandes de Souza Thadeo. A pretendente: FABIANA MAYUMI ERA, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo (Registrada na Bela 
Vista) SP, no dia 01 de julho de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lha de Tadataka Era e de Maria Sasaki Era. 

O pretendente: MARCELO VICENTE TRIVINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 08 de janeiro de 1992, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Trivino e de Aparecida 
Ivete Esperança Trivino. A pretendente: PALOMA DOS SANTOS RIOS, estado civil 
solteira, profi ssão compradora, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no 
dia 22 de março de 1994, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Sergio Lopes Rios e de Gisela Galhiote dos Santos Rios.

O pretendente: ANDERSON NUNES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão impressor 
gráfi co, nascido em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 20 de janeiro de 1983, 
residente e domiciliado na Vila Alzira, São Paulo - SP, fi lho de Dagmar Aparecido Santos 
de Melo e de Angela Nunes. A pretendente: VIVIANE CRISTINA HENARES, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente administrativa, nascida em Ivaipora - PR, no dia 09 de 
setembro de 1986, residente e domiciliada no Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lha de 
Jeronimo Faga Henares e de Ivonete Martins da Silva.

O pretendente: BRUNO VOCCARI CONTI ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo (Registrada no Cerqueira Cesar) SP, no 
dia 12 de janeiro de 1993, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Adilson Conti Alves e de Mariuza Voccari. A pretendente: MILENA TOBIAS RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar jurídica, nascida em São Paulo (Registrada na 
Mooca) SP, no dia 22 de fevereiro de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lha de Uarlei Rodrigues Dias e de Thereza Helena Ciociola Tobias Rodrigues.

O pretendente: ANDRÉ DOS SANTOS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo (Registrada no Tucuruvi) SP, no dia 01 de outubro de 
1987, residente e domiciliado na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lho de Newton Diogo 
Ramos e de Sandra Lucia Marques dos Santos Ramos. A pretendente: ESTER BARBOSA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente contábil, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 20 de junho de 1993, residente e domiciliada na Vila Santa Isabel, São 
Paulo - SP, fi lha de Oseias Barbosa da Silva e de Maria Aparecida Travasso  da Silva.

O pretendente: BRUNO DIAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar gráfi co, 
nascido em São Paulo (Registrada no Vila Mariana) SP, no dia 10 de outubro de 1994, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Hermann Hoty Silva e de 
Maria Josimeire Dias Silva. A pretendente: BRUNA WEHBI RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Pari) SP, no dia 24 de 
junho de 1996, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Diogenes 
Rodrigues e de Regina Celia Ussen Wehbi Rodrigues.

O pretendente: ELIZEU GONÇALVES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de contas, nascido em São Paulo (Registrada na Casa Verde) SP, no dia 24 de novembro 
de 1982, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Elizeu Gonçalves e 
de Marcia Cardoso da Silva. A pretendente: SILVIA FERNANDES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de contas, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) 
SP, no dia 15 de janeiro de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de José Pedro da Silva e de Vera Lucia Fernandes da Silva. 

O pretendente: DANIEL SCHMIDT DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de julho de 1977, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Helio Soares dos Santos e 
de Sandra Regina Schmidt. A pretendente: CRISTIANE VALENTE, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo (Registrada na Penha de França) SP, 
no dia 22 de dezembro de 1980, residente e domiciliada no Jardim Nordeste, São Paulo 
- SP, fi lha de Deoclécio Valente e de Aline de Alencar Valente. Obs.: Cópia do Edital 
enviada a Unidade de Serviço onde reside a pretendente.

O pretendente: EDUARDO APARECIDO PALACIN, estado civil solteiro, profi ssão 
montador de móveis, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP (Registrado no Itaim 
Paulista, São Paulo - SP), no dia 22 de agosto de 1985, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Apparecido Palacin e de Maria Lucia Palacin. A 
pretendente: MARISSOL GABRIEL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08 de fevereiro de 1980, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Aparecida Gabriel. 

O pretendente: VINICIUS GARON DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cangaíba) - SP, no dia 07 de julho de 1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Gouveia de Freitas e 
de Denise Morais Garon de Freitas. A pretendente: GABRIELA MORAES RODRIGUES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada 
na Vila Mariana) SP, no dia 21 de junho de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcelo Rodrigues dos Santos e de Simone Nunes de Moraes.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: RENATO FRANZON SOARES, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/10/1971, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Pereira Soares e de Cleide 
Franzon Soares. A pretendente: FERNANDA BOSNICH, estado civil divorciada, 
profissão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/03/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oswaldo Bosnich e de Nair 
Trindade Bosnich.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de cgc, nascido em Tamboril - CE, no dia 20/08/1970, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferreira Gomes e de Hilda 
Rodrigues Gomes. A pretendente: MARIA DAS DORES FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Belo Jardim - PE, no dia 15/05/1961, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Madalena Ferreira.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Palmares - SE, no dia 25/05/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro dos Santos e de Maria Natividade 
de Jesus. A pretendente: LAURINEIDE CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Sirinhaem - PE, no dia 05/04/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marinho Higino de Oliveira e de 
Tereza Carlos da Silva.

O pretendente: JOSÉ JUNHO DE JESUS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Palmares - PE, no dia 29/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro dos Santos e de Maria Nativa de Jesus. A preten-
dente: DAYANE FONTES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Poço Verde - SE, no dia 17/03/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vicente Antonio de Jesus e de Josefa Fontes de Andrade.

O pretendente: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marques da Silva e de 
Aldenise Ferreira da Silva. A pretendente: JULIANNI GUERRA CAROLINO, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/09/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves Carolino e de 
Maria Ivalda Guerra Carolino.

O pretendente: RAPHAEL SILVA RIBEIRO PESSÔA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/10/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Ribeiro Pessôa e de Maria 
das Dores Silva. A pretendente: LARISSA CRISTIANNE SOUSA MORITZ, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de comercio exterior, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre 
Aguiar Moritz e de Lauredir Maria de Sousa Moritz.

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: AIDNO CORREIA LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 27 de abril de 
1998, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alcenor Correia de Souza e de 
Maria Helena da Silva Lima. A pretendente: MIKAELI NATALI VIEIRA TEOFILO, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada na Alto da Mooca) 
SP, no dia 06 de março de 2000, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de  Edvania Vieira Teofi lo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LEANDRO MOREIRA LIBERATO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo (Registrada na Aclimação) SP, no dia 
09 de janeiro de 1978, residente e domiciliado no Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Mario Celso Bernal Liberato e de Aparecida Moreira Liberato. A convivente: PATRICIA 
MARIKO HASHIGUTI, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 08 de abril de 1979, residente 
e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Yoshihiro Hashiguti e de Luzia 
Setsumi Mune Hashiguti. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525, pelo Art. 8º da 
Lei Federal 9278/96.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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

Empresas & Negócios

Página 10 São Paulo, quarta-feira, 11 de janeiro de 2017

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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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:

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

O pretendente: DANILO DA SILVA CAPOBIANCO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/11/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecir Norival Capobianco e de Elisete 
Maria da Silva. A pretendente: DANIELE KEITI GOMES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/03/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eracilde Maria Gomes.

O pretendente: MICHEL DE MELLO ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista controdesk, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto da Rocha e de Evandira 
Brito de Mello Rocha. A pretendente: BRUNA SOARES DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso Cirino 
Soares do Nascimento e de Helena Soares do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ NILTON BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão consultor de TI, nascido em Paulo Afonso - BA, no dia 06/02/1978, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves da Silva e de 
Francisca Barbosa da Silva. A pretendente: VÂNIA APARECIDA DOS SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Resende - RJ, no 
dia 05/02/1967, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Devanil 
dos Santos e de Maria Geralda Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FREIRE, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/09/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Freire e de Maria Edna Siqueira 
Freire. A pretendente: ANGÉLICA DA SILCA CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almiro de Souza Cardoso e de Maria 
Juracy da Silva Cardoso.

O pretendente: FABIANO VICENTE GOVEIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/08/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva 
e de Maria de Fatima Vicente Goveia. A pretendente: MARINA ARCHANJO, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 29/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mariza 
Teodora Archanjo.

O pretendente: VAGNER ARAÚJO FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Suzano - SP, no dia 03/07/1998, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Luiz Ferreira e de Seriva-
nia Batista Araújo. A pretendente: JOZILMA BORGES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Andorinha - BA, no 
dia 26/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jozinete 
Borges dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ MULLER DOS SANTOS MENEZES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 09/08/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Omerio de Paula Menezes 
e de Elzenir dos Santos Menezes. A pretendente: ALINE APARECIDA SILVA LOPES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 06/12/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Adelço Gomes Lopes e de Vilma da Silva Lopes.

O pretendente: BRUNO NUNES FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão manobrista, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Luiz Ferreira e de Jacira Maria 
Nunes Ferreira. A pretendente: CINTIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/05/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Elias da Silva e de Maria 
Aparecida Moreira da Silva.

O pretendente: ANTONIO COSTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista de autos, nascido em Araçuai - MG, no dia 08/06/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vaz da Silva e de Valdivina 
Vaz da Costa. A pretendente: JOICE SIMÕES DE SOUSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeronimo Simões de Sousa 
e de Dirce Dias Durval.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA ANDRADE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão escriturário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Cavalcante Andrade 
e de Edina Julião da Silva. A pretendente: CLICÉLIA BENEDITA JESUS DA SILVA, na-
cionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Uibai - BA, no dia 25/02/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Vicente Jesus da Silva e de Nair Garcia da Silva.

O pretendente: RAFAEL SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Cuiabá - MT, no dia 26/01/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cicero Correia de Souza e de Roseli Oliveira 
Santos de Souza. A pretendente: KAREN DA SILVA ALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/10/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Alves e de Rosemeire 
Francisco da Silva Alves.

O pretendente: FABIO RODRIGO DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico, nascido em Embu - SP, no dia 19/10/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Machado de Lima e de Tereza Rosa 
de Jesus Lima. A pretendente: EDINICE DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão encarregado de produção, nascida em Montes Claros - MG, no dia 
03/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Adão 
Dias e de Juracy Nunes Dias.

O pretendente: ADRIANO SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/04/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Ferreira e de Noemia Bispo 
da Silva. A pretendente: ANALICE JESUS RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão agente de apoio, nascida em Guarulhos - SP, no dia 07/02/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnoldo Barros Ribeiro e 
de Maria Rosa de Jesus.

O pretendente: EVERTON DA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/09/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Augusto de Araujo e 
de Maria de Lurdes Araujo. A pretendente: JULIANA NUNES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Guarulhos - SP, 
no dia 04/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo 
Nunes dos Santos e de Zilda Rafael dos Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente de loja, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Rocha e de Maria Juci-
neide da Silva Rocha. A pretendente: MAYARA GONÇALVES MAURILIO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Antonio Maurilio e de Heloisa Helena Gonçalves Maurilio.

O pretendente: JOÃO VICTOR MIRANDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1996, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gilmar Alves Miranda e 
de Rosangela Aparecida Pavani. A pretendente: BRUNA GABRIELE MENDONÇA 
DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 03/04/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Paulo Ricardo Miranda de Aquino e de Josete Maria de 
Mendonça Silva.

O pretendente: RICARDO SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia 29/05/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Fernandes da Silva 
e de Gildete Nascimento Santos. A pretendente: EDMARA GABRIEL DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 01/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Cardoso da Silva e de Maria do Socorro Gabriel.

O pretendente: FLEURY SANTOS GALVÃO, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profi ssão operador de CFTU, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1974, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Severo Galvão 
e de Edvalda Soares Santos. A pretendente: ANDREIA RODRIGUES DE MELLO, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 20/02/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Caetano de Mello e de Maria do Rosario Rodrigues.

O pretendente: BRUNO VINICIUS DE OLIVEIRA TORRES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão taxista, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/02/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leandro Marcilio Torres e de Edivania 
de Jesus Oliveira. A pretendente: KELLY GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/08/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gomes da Silva 
e de Sandra Margarete Mota da Silva.

O pretendente: DIEGO BEZERRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/12/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bezerra de Lima e de Maria 
Rosa Pereira de Lima. A pretendente: DENISE DE JESUS DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing receptivo, nascida em 
Suzano - SP, no dia 20/04/1991, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
fi lha de Raimundo Grigorio da Silva e de Elza Ana de Jesus da Silva. Obs.: O presente 
Edital de Proclamas tem origem do Registro Civil de Ferraz de Vasconcelos, Estado de 
São Paulo, local de residência da pretendente.

O pretendente: MAURICIO LIMA DA SILVA MAIA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Joatan Maia e de Maria das Graças 
da Silva. A pretendente: JULIANE CRISTINE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Recife - PE, no dia 10/10/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Quitéria Osminda da Silva.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão cobrador, nascido em São Miguel do Iguaçu - PR, no dia 09/02/1975, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco dos Santos e de 
Neide Aparecida dos Santos. A pretendente: ANIZIA MARIA PIRES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Paranagua - PR, no dia 
22/03/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Pires 
e de Anezia Maria Pires.

O pretendente: WELINGTON BAPTISTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão lider de zeladoria, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nadir 
Baptista de Oliveira e de Idalina Maria Paula de Oliveira. A pretendente: MARCÉLEIA 
CORDEIRO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
saladeira, nascida em Brasilia - DF, no dia 01/01/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Delmiro de Sousa e de Erondina Cordeiro 
de Souza.

O pretendente: RICARDO BELARMINO SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão recepcionista, nascido em Suzano - SP, no dia 29/03/1981, residen-
te e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gidasio Belarmino Santos e de 
Marli Alves de Oliveira. A pretendente: ELISONIA ROSA EVANGELISTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de estoque, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 13/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cosmi 
Marques Evangelista e de Gildeci Rosa do Nascimento.

O pretendente: LUIS GUSTAVO NERIS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/11/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Gustavo da Silva e de Remilda 
Neris. A pretendente: JÉSSICA ARAUJO CERQUEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão atendente de restaurante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson de 
Santana Cerqueira e de Marilene Araujo Cerqueira.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE LIMA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão enfestador, nascido em São Paulo - SP, no dia 
12/04/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcilio 
Martins de Andrade Lima e de Renata Rodrigues da Silva Lima. A pretendente: CÍN-
TIA FERNANDA CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Cardoso e de Wanderleia Aparecida 
de Carvalho Cardoso.

O pretendente: LUIZ VALERIO BISPO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão açougueiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1963, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Virgilio Geraldo Bispo e de Maura Francisca BIspo. 
A pretendente: ELISABETE RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/09/1958, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Rodrigues Santana e de 
Palmira do Prado Rodrigues.

O pretendente: ANDERSON DORAZIO GIMENES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão supervisor, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/06/1976, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson dos Santos Gimenes e de 
Antonia Dorazio Gimenes. A pretendente: ELETICE RODRIGUES DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em Pilão 
Arcado - BA, no dia 22/08/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Izidoria Rodrigues da Silva.

O pretendente: AFONSO RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em Poço Fundo - MG, no dia 10/04/1958, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Rodrigues de Souza e de 
Maria Aparecida de Souza. A pretendente: ETIENE MARIA DE ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Macaparana - PE, 
no dia 06/04/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto 
de Andrade e de Maria José de Andrade.

O pretendente: EDVALDO RAPHAEL DA SILVA MACEDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Marques Macedo 
e de Ana da Silva Pinto. A pretendente: EMILLY APARECIDA GOMES SOARES, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erisvan 
Barbosa Soares e de Maria Rosieda Gomes.

O pretendente: RODRIGO GUIMARÃES PEREIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão oficial de manutenção, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 02/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Roberto Rodrigues Pereira e de Cleusa Aparecida dos Santos Guimarães Perei-
ra. A pretendente: ADRIÉLLE CRISTIANO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/05/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Cristiano e de 
Maria Aparecida Cristiano.

O pretendente: GENESIS BERNARDO DE SOUZA SANT’ANA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão enfestador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/05/1980, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Torquato Carlos de Souza 
Sant’Ana e de Juraci Bernardo Sant’Ana. A pretendente: CLAUDIA JUNARAI RODRI-
GUES CHAVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Juquitiba - SP, no dia 10/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Veronica Maria Rodrigues Chaves.

O pretendente: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Campos Sales - CE, no dia 02/03/1964, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônia Pereira dos 
Santos. A pretendente: MARLENE BENEDITA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Jales - SP, no dia 26/08/1956, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves e de 
Itelvina Maria Gonçalves.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelino Rodrigues da Silva e de 
Maria Pires da Silva. A pretendente: GEMINE JESUS SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Mascote - BA, no dia 29/09/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Jesus Silva e de 
Luzinete Silva de Menezes.

O pretendente: EDVALDO CLAUDINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 07/10/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bartolomeu Claudino 
da Silva e de Maria das Neves Evaristo da Silva. A pretendente: KÁTIA PIRES DA SIL-
VA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 19/11/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Aurelino Rodrigues da Silva e de Maria Pires da Silva.

O pretendente: GABRIEL ALMEIDA RODRIGUES DE AMARANTE, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/08/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues 
de Amarante e de Alda Lucia Almeida de Amarante. A pretendente: JULIANA MOURA 
BASTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de sala, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ataíde Bastos Silva e de Josélia Firmo Moura.

O pretendente: ADELSON MASAHIRO SUGIMITSU, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de informática, nascido em Suzano - SP, no dia 29/09/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Masanari Sugimitsu e de 
Antonia Raimunda Sugimitsu. A pretendente: PRISCILA ALVES DA SILVA SANCHES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mauá - SP, 
no dia 19/04/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Jorge Sanches e de Solange Alves da Silva.

O pretendente: MYCHEL RODRIGUES SECUNDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 21/02/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pedro Secundo e de Maria 
Rodrigues Secundo. A pretendente: AMANDA MARQUES SAMPAIO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/08/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edgard Neres 
Sampaio e de Maria Marques da Silva.

O pretendente: WILIAN DO NASCIMENTO MOREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão servente  de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 14/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antero Moreira e de Claudina Costa do Nascimento Moreira. A pretendente: LUANA 
LAIS CAMPOS DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 14/04/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Americo da Costa e de Midian 
Lourenço de Campos.

O pretendente: FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão funileiro, nascido em Itororo - BA, no dia 05/06/1963, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gregorio Francisco de Oliveira e 
de Isaura Francisca do Nascimento. A pretendente: DOMINGAS ROZENDO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Morro do 
Chápeu - BA, no dia 31/01/1960, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Rozendo da Silva e de Alzira Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO POLICARPO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarife, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tânia Aparecida Policarpo. A preten-
dente: TALITA MONTEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luis Cavalcante dos 
Santos e de Angela Maria Monteiro dos Santos.

O pretendente: SILAS ALMEIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/04/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Edileusa 
Olindina Almeida dos Santos. A pretendente: JÚLIA ALESSANDRA REIS DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Natal - RN, no 
dia 12/09/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Alexsandro de Oliveira e de Nadja Núbia Reis.

O pretendente: DANILO ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão cobrador de ônibus, nascido em São Paulo - SP, no dia 
17/03/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de João 
José dos Santos e de Mauricéia Odilia de Araujo Santos. A pretendente: GABRIE-
LA GONÇALVES SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/08/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdir Alves Silva e de Katiuscia 
de Cassia Gonçalves.

O pretendente: GILSON HENRIQUE GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em Bão Jardim - PE, no dia 22/06/1980, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Henrique Gomes 
e de Severina Maria da Conceição. A pretendente: LESITA MOREIRA DE SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pilão Arcado - BA, 
no dia 08/06/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leobino 
Moreira de Souza e de Genilda Marcolina de Souza.

O pretendente: MICHEL CAMPOS BRAGA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evangelino Pereira Braga e de Lidia Campos Braga. 
A pretendente: MARIA ELZA DO NASCIMENTO BEZERRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão açougueira, nascida em Iguatu - CE, no dia 01/01/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Souza Bezerra e 
de Maria Lealci do Nascimento Bezerra.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão manobrista, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1996, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato José dos Santos e de Vania 
Aparecida dos Santos. A pretendente: CAROLINE SANTOS MEDEIROS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão revisora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Medeiros 
e de Rosana Benedito dos Santos.

O pretendente: CELSO DONISETE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão manobrista, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1966, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Quintino da Silva e de Osvaldina 
Maria da Silva. A pretendente: ELENICE DE ARAUJO GAMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/08/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helenito Fernandes Gama 
e de Maria Lucia Gomes de Araujo.

O pretendente: SANDRO MARTINS DE VASCONCELOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Araripina - PE, no dia 25/02/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudinei Candido de Vas-
concelos e de Maria Edna Martins de Vasconcelos. A pretendente: GISELLE CRISTINA 
AMÉLIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 24/10/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Roseli Amélio.

O pretendente: VALDECIR PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Cidade Gaucha - PR, no dia 28/07/1974, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josino Pereira de Souza e de Izabel 
Bispo de Souza. A pretendente: MARIA COSME SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Ubatã - BA, no dia 
21/09/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Batista 
dos Santos e de Helena Pereira de Souza.

O pretendente: SEVERINO FERREIRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Arapiraca - AL, no dia 02/11/1951, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Ferreira Barbosa. A pretendente: 
SÔNIA AMABILE GODINHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/12/1964, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldino José Godinho e de Ana Aparecida Pastri Godinho.

O pretendente: MATHEUS DA CRUZ RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/01/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rodrigues e de Rosangela 
Martins da Cruz. A pretendente: ALINE DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dernival de 
Araujo Lima e de Sandra Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: FLAVIO BENEVENUTO DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Poá - SP, no dia 01/09/1994, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Benevenuto da Silva 
e de Adriana Souza Bonfi m da Silva . A pretendente: PRISCILLA CRISTINA IGNACIO 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ademir Gomes da Silva e de Patricia Cristina Ignacio.

O pretendente: RODRIGO FARIAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Guarulhos - SP, no dia 11/04/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliezer Moraes dos Santos e de Severina 
de Farias Santos. A pretendente: KAREN DE SOUSA DANTAS COUTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúva, profi ssão encarregada de contabilidade, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ailton Barbosa dos Santos e de Luciene Maria de Sousa.
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REGISTRO DE FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Empresa deve manter registro de funcionário aposentado por invalidez. 
Por quanto tempo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE NO TRABALHO PODE PEDIR 
DEMISSÃO? HÁ NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE ALGUM 
DOCUMENTO ESPECÍFICO EM QUE ELE ABRA MÃO DESTE DIREITO?  

Informamos que perante a legislação não existe impedimento em o 
empregado estável realizar um pedido de demissão, devendo apenas 
fazer uma comunicação manuscrita e informar que abrirá mão do seu 
período de estabilidade. Base Legal – Art.500 da CLT.

ACIDENTE DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o contratado de experiência sofre acidente em trân-
sito para a empresa e apresenta atestado de 3 meses de afastamento. 
Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITO DE RECEBER O PIS
Empregada doméstica tem direito a receber o PIS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECARGA DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO COM ATRASO
Empresa que concede a alimentação através de cartões de recarga, 
entretanto deixou de efetuar a recarga, pode pagar os funcionários 
em dinheiro e fazer um recibo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO INFERIOR A 15 DIAS
Funcionário que sofre acidente de trabalho, com afastamento inferior 
a 15 dias possui estabilidade de emprego? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DO COMISSIONADO
Como proceder para efetuar o cálculo das horas extras do funcionário 
comissionado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CORSET ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA LTDA, torna público que requereu à
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da Licença
de Operação, para Impressão de Livros, revistas e outras publicações periódicas,
sito à Rua Conego Sangirardi, 150, Bairro do Limão, São Paulo/SP.

CENTRO DE TORNEAMENTO MICROGEAR LTDA ME, torna público que requereu à
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da Licença
de Operação, para Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda, sito à Rua Santa Angela,
861, ARMZ A, Vila Palmeira, São Paulo/SP.

REPUXAÇÃO MOREIRA EIRELI. torna público que recebeu da SEMA a Licença Prévia
e de Instalação nº 51/2016, valida por 2 anos, e que requereu a Licença de Operação,
p/ Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda, sito à Rua Bélgica, nº 180 Fundos. Jardim
das Nações. Guarulhos/SP. através do Processo Administrativo nº PA 44405/2014.


