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“Personalidade 
é aquilo que 
uma pessoa tem 
quando não está 
precisando do 
emprego”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,82% Pontos: 
64.354,33 Máxima de +1,3% : 
64.658 pontos Mínima de -0,59% 
: 63.456 pontos Volume: 7,07 
bilhões Variação em 2017: 6,85% 
Variação no mês: 6,85% Dow 
Jones: -0,34% (18h39) Pontos: 
19.817,17 Nasdaq: -0,82% 
(18h39) Pontos: 5.528,69 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2084 Venda: R$ 
3,2093 Variação: -1,01% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,28 Venda: 
R$ 3,38 Variação: -0,59% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2094 Venda: 
R$ 3,2100 Variação: -0,42% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1870 Venda: R$ 3,3530 Va-
riação: -0,71% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,84% ao 
ano. - Capital de giro, 14,47% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.212,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,40% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,000 
Variação: estável.

(fevereiro) Cotação: R$ 3,2250 
Variação: -1,03% - Euro (18h39) 
Compra: US$ 1,0707 Venda: US$ 
1,0707 Variação: +1,03% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,4330 
Venda: R$ 3,4350 Variação: 
-0,06% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3470 Venda: R$ 3,5830 
Variação: +0,08%.

vespa Futuro: +0,64% Pontos: 
64.850 Máxima (pontos): 65.320 
Mínima (pontos): 64.045. Global 
40 Cotação: 910,997 centavos 
de dólar Variação: -0,62%.

A economia brasileira 
terá o pior desempe-
nho entre os países 

do G-20 e, em todo o mundo, 
apenas cinco outras econo-
mias terão um crescimento 
mais fraco que o do Brasil. 
Os dados foram publicados 
pela ONU em seu informe 
anual sobre a situação eco-
nômica do planeta e que 
indica que o pior da crise 
passou. Mas, com uma baixa 
taxa de expansão no Brasil, 
a plena recuperação do que 
foi perdido nos últimos três 
anos terá de aguardar até a 
próxima década. 

A projeção das Nações 
Unidas é de que o PIB brasi-
leiro tenha uma expansão de 
apenas 0,6% em 2017. A taxa 

     

ONU: Brasil terá o pior 
crescimento entre países 
do G-20 em 2017

é a mais baixa entre todas as 
economias do G-20 e, no mun-
do, apenas a Síria, Venezuela, 
Guiné Equatorial, Equador e 
Trinidad e Tobago terão um 
desempenho mais fraco.

Para 2018, a previsão é de 
uma expansão de 1,6%. No 
mundo, a perspectiva é de 
uma expansão do PIB global de 
2,7% em 2017 e 2,9% em 2018. 
Nos países em desenvolvimen-
to, a taxa chegará em 2017 a 
4,4% e 4,7% em 2018. Entre 
os países ricos, o crescimento 
será de 1,7% neste ano. 

Depois de uma contração de 
3,9% em 2015 e 3,2% em 2016 
no Brasil, a projeção aponta 
para dois anos de expansão, 
ainda que insufi ciente para 
recuperar o que se perdeu nos 

últimos dois anos. No total, 
os economistas das Nações 
Unidas estimam que a pior 
recessão vivida pelo Brasil em 
décadas tirou mais de 8% do 
PIB do país. O colapso seria 
equivalente a perder em ape-
nas três anos toda a economia 
do Peru ou do Catar. 

“O Brasil viveu sua recessão 
mais profunda já registrada 
nos últimos dois anos. A queda 
acumulada da economia do 
País desde o fi nal de 2014 supe-
ra 8%, diante de desequilíbrios 
macroeconômicos severos e 
uma crise política que levou 
a uma contração profunda da 
demanda doméstica”, indicou. 
Se o fundo do poço foi supera-
do, a ONU alerta que o Brasil 
também foi um dos países 

Depois de uma contração de 3,9% em 2015 e 3,2% em 2016 no Brasil,

a projeção aponta para dois anos de expansão.

que sofreram a maior revisão 
na taxa de crescimento. Para 
2017, o índice é 2,4 pontos 
porcentuais abaixo do que se 
esperava.

Mas a esperança é de que 
essa realidade fi cou para trás. 

“A recessão no Brasil pode ter 
sido superada, depois de uma 
forte queda de produção em 
2015 e 2016”, disse a ONU. 
“A incerteza política no Brasil 
caiu e as fundações para um 
programa de gerenciamento 

macro foi introduzido”, 
apontou. “Entretanto, al-
tas taxas de desemprego 
e uma política fi scal dura 
continuarão a pesar sobre 
a economia”, alertou a enti-
dade (AE).

Brasília - Investigadores da 
Lava Jato trabalham com a 
previsão de que todo o conteú-
do das delações da Odebrecht 
seja tornado público na pri-
meira quinzena de fevereiro. 
A divulgação dos relatos de 
77 delatores ligados à empresa 
causa apreensão no mundo po-
lítico, que deve ser diretamente 
atingido pelas investigações. A 
expectativa é de que o ministro 
Teori Zavascki, a pedido do 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, retire o sigilo 
dos cerca de 900 depoimen-
tos tão logo as delações sejam 
homologadas. 

Como relator da Lava Jato 
na Corte, cabe a Teori validar 
as delações. Nos depoimentos, 
os delatores relatam propina a 
políticos e operadores no Brasil 
e fora do País em troca da con-
quista de obras públicas, bem 

Na abertura do Fórum Eco-
nômico Mundial de Davos 
ontem (17), o presidente da 
China, Xi Jinping, fez um dis-
curso em defesa da globalização 
e dos acordos internacionais 
e alfi netou, indiretamente, o 
futuro líder dos Estados Uni-
dos, Donald Trump. “Algumas 
pessoas acusam a globalização 
econômica pelo caos, mas ele 
não foi causado por ela. É ver-
dade que a globalização criou 
novos problemas, mas isso não 
é uma justifi cativa para cance-
lá-la, mas sim para adaptá-la”, 
disse o mandatário sobre as 
crises migratórias no mundo 
e as grandes crises fi nanceiras 
da última década.

Citando indiretamente os 
planos de Trump de criticar 
acordos internacionais e de 
querer taxar produtos do ex-
terior, Xi Jinping destacou que 
“gostem ou não, a economia 
global é um enorme oceano do 
qual ninguém pode sair com-
pletamente”. Para o presidente 
de um país que há apenas 38 
anos abriu seu mercado para 
o mundo, o chinês ressaltou 
que o panorama comercial e 
industrial mudou completa-
mente durante esse período e 
concordou que as “regras do 

Presidente chinês, Xi Jinping.

O ex-jogador brasileiro Paulo 
Roberto Falcão, ídolo da Roma 
e da seleção brasileira, entrou 
no Hall da Fama do futebol na 
Itália ontem (17). O ex-craque 
participou da cerimônia da 
entrega da premiação em Flo-
rença e tornou-se o segundo 
brasileiro a receber a honraria 
no país do ‘calcio’. Antes dele, 
apenas Ronaldo Nazário - que 
tem passagens pela Inter de 
Milão e pelo Milan - recebeu 
o prêmio.

Após o prêmio, Falcão falou 
sobre seu treinador na equipe 
italiana, Nils Liedholm. “Quan-
do cheguei à Itália, ele me pediu 
qual camisa queria usar e eu 
pedi a 5. Talvez tenha sido o 
primeiro a escolher esse nú-
mero para aquele papel. Nasci 
em uma geração que os camisas 
10 faziam história, mas espero 
ter dado uma contribuição im-
portante para o futebol - seja 
na Itália ou em nível mundial”, 
afi rmou o ex-jogador.

Além de Falcão, outras perso-
nalidades do futebol italiano fo-

Roma homenageia Falcão no 

Hall da Fama.

Goldfajn: política 
monetária ajuda 
economia

O presidente do Banco Central 
(BC), Ilan Goldfajn, disse ontem 
(17) em reunião do Fórum Eco-
nômico Mundial em Davos, que 
a política monetária ajudará na 
recuperação econômica do Bra-
sil, mas que são necessárias ações 
complementares para combater 
a crise. Ilan afi rmou que a política 
monetária – que inclui a defi nição 
da Selic, taxa básica de juros da 
economia – não é “o único jogo 
na cidade”. “Ela complementa 
outras políticas do governo e 
reformas estruturais atualmente 
sendo implementadas”, destaca 
a apresentação.

O crescimento do PIB depen-
de de investimentos e de níveis 
crescentes de produtividade. 
Ilan também coloca como impor-
tante a redução das incertezas, 
particularmente as relacionadas 
a eventos políticos e não eco-
nômicos. O presidente afi rma 
ainda que é necessário aprovar 
reformas fi scais, especialmente 
a da Previdência (ABr).

Hora no Poupatempo 
Para facilitar a vida de quem pre-

cisa tirar ou renovar documentos, o 
Poupatempo oferece um aplicativo 
para celulares que permite agendar 
e também obter todas as informa-
ções necessárias. O aplicativo é a 
alternativa mais rápida e simples de 
escolher um horário em uma das 72 
unidades do programa. Outras op-
ções para o agendamento através do 
portal  (www.poupatempo.sp.gov.
br) ou pelo Disque Poupatempo.

São Paulo - A Moody’s prevê 
uma expansão de 0,9% do PIB 
do Brasil em 2017 e crescimen-
to de 1,5% em 2018, conforme 
consta em relatório divulgado 
ontem (17), sobre as proje-
ções para a América Latina. 
Segundo a agência de risco, a 
dinâmica política fragmentada 
e investigações de corrupção 
engolfaram o governo em 2016 
e prejudicaram a habilidade 
das autoridades de resolver os 
problemas fi scais. 

“O risco político diminuiu 
um pouco após a conclusão 
do impeachment na segunda 
metade de 2016. As projeções 
econômicas estão começando 
a melhorar modestamente e o 
pior da contração econômica 
provavelmente ficou para 
trás. Entretanto, o ritmo da 
recuperação será lento em 
2017, dado que a demanda dos 
consumidores e a produção 
industrial continuam fracos”, 
diz o relatório.

Além disso, a Moody’s res-
salta que a aprovação e a 
implementação de reformas 
fi scais essenciais ainda estão 
em progresso. “A trajetória 
do rating soberano do Brasil 

São Paulo - Após dois anos o 
real voltou a fi car sobrevalori-
zado, segundo o popular índice 
Big Mac, calculado semestral-
mente pela revista britânica 
The Economist. Na pesquisa 
atual, a moeda brasileira apa-
rece com sobrevalorização de 
1,1%, ante subvalorização de 
5,1% em julho do ano passado. 
A última vez que o real estava 
sobrevalorizado foi em janeiro 
de 2015 (+8,7%). O preço do 
tradicional sanduíche no Brasil 
é de R$ 16,50 (US$ 5,12) e a 
taxa de câmbio de mercado usa-
da na pesquisa é de R$ 3,22. 

Entretanto, o índice Big Mac 
indica que a taxa de câmbio, 
com base no custo do sanduí-
che, deveria ser de R$ 3,26. 
Das 48 moedas acompanhadas 
pela revista, a mais frágil é a 
libra egípcia (subvalorizada 
em 71,1%), seguida da grívnia 
ucraniana (-69,5%) e do ringgit 
malaio (-64,6%). Outras divisas 
dos países dos Brics também 
aparecem mal na lista, como o 
rand sul-africano (-62,7%) e o 
rublo russo (-57,5%). Na Amé-
rica Latina, um dos destaques é 
o peso mexicano (-55,9%).

Para tentar colocar outros 
aspectos na conta, a Economist 
também calcula um índice Big 

O índice Big Mac indica que a 

taxa de câmbio deveria

ser de R$ 3,26.
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Divulgação

Delação da Odebrecht deve 
vir a público em fevereiro

Ministro Teori Zavascki.

D
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çã
o Após a homologação dos 

acordos e divulgação do con-
teúdo, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) e a força-
tarefa da Lava Jato podem 
realizar operações e solicitar 
diligências, como quebra de 
sigilo bancário e telefônico de 
investigados.

Um dos depoimentos tidos 
como cruciais é o do herdeiro 
do grupo e ex-presidente da 
empresa, Marcelo Odebrecht. 
Considerado o “príncipe” das 
empreiteiras, Marcelo resistiu 
a aderir ao acordo de delação. 
Ele é o único executivo do 
grupo que continua preso em 
Curitiba mesmo após a assina-
tura do acordo, em dezembro. 
Com a delação fi rmada, Marcelo  
cumprirá dez anos de pena no 
total, sendo que até o fi nal de 
2017 permanecerá atrás das 
grades (AE).

como o uso de contas e empre-
sas no exterior para viabilizar 
pagamentos ilícitos. De acordo 
com fontes, aliados próximos ao 
presidente da República, Michel 
Temer, serão diretamente atin-
gidos pela delação da empresa, 
o que deve trazer turbulência 
política para o governo. 

Falcão entrou para 
‘Hall da Fama’ na Itália

ram premiadas pela Federação 
Italiana de Futebol. O “carrasco 
brasileiro” na Copa de 1982, Pa-
olo Rossi, o ex-jogador Beppe 
Bergomi, a capitã da seleção 
italiana Melania Gabbiadini, o 
treinador do Leicester, Claudio 
Ranieri, e o ex-premier e dono 
do Milan, Silvio Berlusconi 
(ANSA). Real sobrevalorizado, 

segundo o índice Big Mac

Mac ajustado, que analisa se 
uma moeda está sobrevaloriza-
da ou subvalorizada comparada 
com o que se esperaria dado o 
nível de desenvolvimento de 
um país, tomado pelo PIB per 
capita. Nesse caso, o real apa-
rece com sobrevalorização de 
66,6%, a maior do mundo. Em 
janeiro do ano passado, quando 
o câmbio de mercado estava 
em R$ 4,02, a moeda brasilei-
ra atingiu seu menor nível de 
sobrevalorização (7,1%).

A Economist lembra que, 
para moedas emergentes, estar 
subvalorizada no índice Big Mac 
não é necessariamente sinal de 
que a taxa de câmbio deve subir 
em breve. Isso porque o custo do 
hambúrguer depende parcial-
mente de itens não comerciali-
záveis, como aluguéis e salários, 
que tendem a ser menores em 
países mais pobres (AE).

Em Davos, Xi Jinping 
defende globalização

comércio global não seguiram 
esses desenvolvimento”.

No entanto, ele mostrou-se 
radicalmente contra às medidas 
protecionistas. “Precisamos 
dizer não ao protecionismo. 
Prosseguir com o protecionismo 
é como fechar-se dentro de um 
quarto escuro. Vento e chuva 
podem fi car de fora, mas também 
fi carão fora a luz e o ar fresco”, 
ressaltou o líder de Pequim. 
Destacando a importância do 
comércio chinês para o mundo, 
Xi Jinping afi rmou que “as con-
quistas econômicas da China são 
uma benção seja para a China, 
seja para o mundo” (ANSA).

Moody’s prevê 0,9% do PIB no 
Brasil em 2017 e 1,5% em 2018

em 2017 e 2018 vai depender 
da capacidade do governo de 
implementar as reformas fi scais 
estruturais e reverter a tendên-
cia de alta da dívida pública”. A 
agência diz ainda que, apesar 
das expectativas de recupera-
ção em 2017, os números mais 
recentes do PIB mostram um 
cenário heterogêneo. 

“Vai levar tempo para o País 
reconquistar um ritmo fi rme de 
investimentos e utilização da 
capacidade instalada, após dois 
anos de contração econômica”, 
explica o texto. Ao mesmo 
tempo, a Moody’s lembra que 
uma exposição limitada ao risco 
cambial e um acesso a um mer-
cado doméstico amplo e líquido 
vão continuar a mitigar o risco 
de crédito do Brasil (AE).
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Apaixone-se
Sempre que um novo 

dia amanhece e os 

nossos sentidos buscam 

captar as belezas que 

nos cercam

Temos vontade de abrir 
as janelas da alma e 
inspirar com força a 

brisa fresca que brinca com a 
folhagem verde. Sempre que 
um novo ano se apresenta 
fazemos planos para novas 
realizações. 

No entanto, muitos não 
abriram os olhos físicos para 
saudar o ano que se inicia ou 
termina, nem para contemplar 
o alvorecer do dia de hoje ou 
despedir-se do sol, quando o 
crepúsculo enfeita a noite com 
seu manto negro bordado de 
estrelas... Mas você está vivo! E 
quando muitos não percebem 
sequer os canteiros fl oridos 
onde as borboletas bailam 
e o gramado se espreguiça, 
estendido como um tapete 
verde e macio, convidando a 
brincar... 

E enquanto outros saem 
apressados para suas ativida-
des do dia, sem se dar conta 
de que hoje é o nosso melhor 
momento, um poeta se de-
teve para escrever este belo 
conselho em forma de poema: 
Apaixone-se pelo mistério que 
nos cerca, pelo ar que você 
respira, pelas árvores e pelas 
estrelas.

Olhe com atenção para as 
fl ores. A visão é antes uma ação 
do cérebro que dos olhos. Ouça 
o vento nas folhas, o canto 
dos pássaros e o tagarelar das 
crianças. ouvir é uma arte que 
depende mais da mente que 
do ouvido. Olhos e ouvidos 
são canais fantásticos que le-
vam mensagens até você; eles 
serão inúteis se, em sua alma, 
não habitar a vontade de ver 
e de ouvir.

Apaixone-se por sua capa-
cidade de se autotransformar 
para melhor. Você é um pouco 
Deus na exata medida em que 
pode, por sua própria vontade 
e determinação, construir uma 
pessoa melhor. O caminho da 
perfeição é infi nito, mas cada 

passo nesta estrada é fonte 
cristalina de pura felicidade.

Ninguém é tão miserável que 
não possa dar um primeiro 
passo na direção certa, assim 
como ninguém é tão perfeito 
que já não precise caminhar. 

Apaixone-se pelo saber, de-
vore livros, raciocine, converse 
com pessoas inteligentes, ouça 
boas músicas, olhe com aten-
ção para as obras de arte.

Os artistas, os fi lósofos, os 
poetas, os cientistas veem, 
ouvem e sentem mais que a 
maioria dos homens, e é mister 
aprender com eles. Pergunte, 
discuta, descubra, polemize, 
investigue, faça experiências. 
Dê o melhor de seu esforço 
em tudo o que faz. Ajude seu 
próximo e sua comunidade e 
descobrirá o verdadeiro signi-
fi cado das palavras “é dando 
que se recebe”.

Receberá em moeda divina, 
receberá em dignidade, sensi-
bilidade, grandeza de espírito 
e amor-próprio. Trabalhe com 
o cérebro e com as mãos. 
Transforme o mundo em um 
lugar melhor para se viver. Não 
polua, proteja a natureza, con-
serte sua calçada, plante fl ores 
em sua casa e em sua rua.

Lembre-se sempre de que 
cada atitude sua, cada movi-
mento seu, será sempre na 
direção do bem ou do mal. 
Seu, de seus semelhantes ou de 
seu mundo. Apaixone-se pelo 
progresso, por sua capacidade 
de se transformar e de trans-
formar o mundo. Apaixone-se 
por uma pessoa que ainda vai 
nascer.

Uma pessoa capaz de fazer 
perguntas, como Aristóteles ou 
Platão, capaz de ouvir, como 
Vivaldi ou Verdi, capaz de ver 
a natureza, como Van Gogh 
ou Renoir e tantos outros, 
capaz de usar as mãos com a 
habilidade de um Rodin ou de 
um Michelangelo. Apaixone-se 
pela tarefa de ser parteiro de si 
mesmo, pela missão de dar-se à 
luz por vontade própria.

Apaixone-se por você ama-
nhã. Mas faça isso, enquanto 
é hoje...

(*) - É professor, empresário e um dos 
fundadores do Grupo Positivo.

Oriovisto Guimarães (*)
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Grandes fi las para comprar 
o pão de cada dia marcam a 
rotina do povo da Venezuela 
em meio à galopante infl ação 
que assola o país, corroendo o 
poder de compra do bolívar, a 
moeda nacional. Em algumas 
padarias de Caracas, para 
evitar o caos, foram distribu-
ídas senhas para os cidadãos 
adquirirem dois tipos de pães, 
ao preço fi xo de 26 centavos 
de dólar. Para a professora 
Catalina Díaz, de 45 anos, é 
preciso passar por uma “humi-
lhação a mais” para levar um 
pão diário para a mesa.

“Estou cansada de fazer fi la 
para encher meu estômago 
e dos meus fi lhos porque 
não consigo farinha, pão ou 
massa. As importadas, eu 
não posso comprar”, disse. 
As amplas fi las nas padarias 
acontecem três vezes por dia, 
e na maioria dos casos só aca-
bam quando termina o pão. “A 
necessidade nos força a estar 
aqui por duas, três, quatro 
horas, até que saia o pão, é a 
única coisa que ainda dá para 
comprar e comer”, contou o 
carpinteiro Emilio Belisario, 
de 58 anos. Nos últimos meses, 
o produto se somou à ampla 
lista de alimentos e artigos 
difíceis de encontrar na Ve-
nezuela devido à escassez de 
mercadorias.

Venezuelanos fazem fi la em um supermercado de Caracas.

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, criticou o magnata 
Donald Trump e disse que a Eu-
ropa “não precisa de conselhos 
do exterior que digam o que 
temos que fazer”. A fala ocorreu 
durante a entrega da medalha da 
Legião da Honra para a embaixa-
dora norte-americana em Paris, 
Jane Hartley, e vem na sequência 
de uma série de críticas do futuro 
presidente dos Estados Unidos 
à chanceler Angela Merkel e à 
União Europeia.

“A Europa está sempre pronta 
a prosseguir com a cooperação 

transatlântica, mas isso será 
determinado com base em seus 
interesses e dos seu valores”, 
acrescentou. Hollande ainda re-
bateu as críticas do republicano 
de que a Otan é “obsoleta”. Para 
o francês, a entidade “não será 
nunca obsoleta até que hajam 
ameaças no mundo”. Os comen-
tários de Trump em entrevista 
ao jornal britânico “The Sunday 
Times” não repercutiram bem 
entre os europeus e elevou o ní-
vel de tensão entre os governos 
do Velho Continente e o governo 
do magnata (ANSA).

O governo federal autorizou ontem (17) a 
atuação das Forças Armadas nos presídios 
para fazer inspeção de materiais considerados 
proibidos e reforçar a segurança nas unidades. 
O anúncio foi feito depois de reunião entre o 
presidente Michel Temer e autoridades de todos 
os órgãos de segurança e instituições militares 
do governo federal para discutir estratégias de 
segurança pública.

“Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o 
presidente coloca à disposição dos governos esta-

duais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida 
capacidade operacional de nossos militares é 
oferecida aos governadores para ações de coo-
peração específi cas em penitenciárias”, disse o 
porta-voz da presidência, Alexandre Parola.

Segundo o governo, é preciso que os estados 
concordem com o trabalho dos militares enviados 
pelo Ministério da Dfesa, mas a segurança inter-
na continua sob responsabilidade dos agentes 
penitenciários e policiais. “Haverá inspeções 
rotineiras nos presídios com vistas a detecção 

e apreensão de materiais proibidos naquelas 
instalações. Essa operação visa restaurar a nor-
malidade e os padrões básicos de segurança nos 
estabelecimentos carcerários brasileiros.

A cooperação entre os entes locais e federais 
no combate ao crime organizado e na moder-
nização dos presídios é um dos alvos do Plano 
Nacional de Segurança, lançado pelo governo 
federal há dez dias. Hoje (18), Temer receberá os 
governadores para discutir a implementação das 
medidas emergenciais de segurança (ABr).

Liderada pelo professor de 
geografi a da Universidade 
de Maryland, nos Estados 

Unidos, Peter Potapov, a pes-
quisa utilizou imagens de saté-
lites do Google Earth e dados 
do governo para monitorar as 
mudanças durante os anos.

De acordo com os especia-
listas, nos 13 anos foram per-
didos 919 mil Km² de terrenos 
formados por mosaicos de 
ecossistemas fl orestais e de 
árvores de forma natural. O 
estudo informou que as regiões 
tropicais foram responsáveis 
por 60% da redução total da 
área “virgem”, enquanto 21% 
dessa perda foram causadas 
nas regiões boreais, e 19% no 
norte das fl orestas de Eurasia 
e da América do Norte.

Mais da metade da redução 
desta paisagem intacta está 
concentrada em apenas três 
países: Rússia, Brasil e Canadá, 
que tiveram perdas de 179 mil 

Extração de madeira e incêndios são principais fatores para 

queda da extensão da área intacta de fl orestas.

O suspeito de matar 39 pes-
soas em um atentado contra 
uma boate em Istambul, na 
Turquia, confessou o crime 
em um interrogatório ontem 
(17). Abdulgadir Masharipov, 
de 33 anos e originário do 
Uzbequistão, foi preso duran-
te uma operação policial no 
bairro de Esenyurt, na peri-
feria de Istambul. De acordo 
com as autoridades turcas, 
Masharipov foi adestrado no 
Afeganistão e fala 4 idiomas. 
Ele entrou na Turquia de 
maneira ilegal e usava o co-
dinome de Abu Mohammed 
Khorasani.

Em sua casa na periferia de 
Istambul, foram encontradas 
armas e US$ 197 mil. A polícia 
apreendeu duas pistolas, uma 
pistola de ar, um drone e alguns 
sim cards. A operação policial 

Abdulgadir Masharipov, do 

Uzbequistão, foi preso na 

periferia de Istambul.
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Número de ‘fl orestas virgens’ 
cai mais de 7% em 13 anos

A área intacta da paisagem fl orestal mundial, sem nenhum indício de atividade humana, caiu 7,2% 
entre 2000 e 2013, segundo um estudo publicado pela revista científi ca “Science Advances”

fl orestais devido a construção 
de infraestrutura (21%). Além 
disso, há a fragmentação para 
rotas minerais, de extração de 
petróleo, gasodutos e linhas 
elétricas, e a expansão da rede 
de estradas. Entre 2011 e 2013, 
a taxa de redução de áreas 
fl orestais intactas triplicou em 
comparação a década anterior. 
No entanto, as zonas conheci-
das como “áreas protegidas” 
sofreram uma diminuição “sig-
nifi cativamente menor”.

Segundo o estudo, as pai-
sagens fl orestais virgens são 
importantes por estabilizarem 
o armazenamento de carbono 
terrestre e a biodiversidade, 
além de proporcionar habitat 
natural para animais. Entretan-
to, os pesquisadores alertaram 
que se este número continuar a 
reduzir na mesma proporção, ao 
menos 19 países perderão toda 
sua área de fl oresta virgem nos 
próximos 60 anos (ANSA).

Km²; 157 mil Km²; e 142 mil Km² 
respectivamente. A América La-
tina foi a responsável por mais de 
um terço dessa perda, o que faz 
dela a líder entre os continentes 
que mais desmataram fl orestas. 
Entre 2000 e 2013, o Paraguai 
destruiu 80% desse tipo de ve-

getação, seguido do Brasil, que 
ocupa o segundo lugar no ranking 
de desmatamento mundial.

Entre as principais causas 
desse fenômeno estão a ex-
tração de madeira (37%); a 
expansão agrícola (27%); e 
a propagação dos incêndios 

Com infl ação alta, Venezuela 
tem fi las para comprar pão

Uma situação que o governo 
do presidente Nicolás Maduro 
atribui a um suposto “plano 
político para prejudicar a revo-
lução bolivariana”. No entanto, 
o chefe da Federação Venezue-
lana de Industriais da Panifi ca-
ção e Afi ns (Fevipan), Tomás 
Ramos López, culpa a falta 
de importação de trigo para 
produzir farinha. “Enquanto 
tivermos matéria-prima, vamos 
seguir produzindo, porque os 
primeiros a não querer fi las são 
os padeiros. Queremos que as 
pessoas tenham acesso ao pão”, 
garantiu. Por sua vez, o diretor 
do Centro de Documentação e 
Análise para os Trabalhadores 

(Cenda), Oscar Meza, disse 
que a situação é tão grave que 
acentuou a escassez em quase 
todos os alimentos.

“O panorama neste momen-
to é muito mais grave. Vamos 
enfrentar uma contração da 
economia equivalente à de um 
país em guerra”, acrescentou, 
referindo-se às previsões de 
uma queda de 20% no PIB da 
Venezuela em 2016. Começa-
ram a circular no país as novas 
cédulas de 500, 5 mil e 20 mil 
bolívares, criadas para ajustar 
o sistema monetário à infl ação, 
que pode ter chegado a 480% em 
2016 - dados consolidados ainda 
não foram divulgados (ANSA).

‘Europa não precisa de conselhos’

Terrorista de ataque a boate 
em Istambul confessa crime

ocorreu após uma longa e de-
talhada investigação, que levou 
a buscas em 162 endereços, em 
16 dias, após 7.200 horas de 
análises de gravações. Cerca 
de dois mil agentes participa-
ram da operação, que ocorreu 
também em Konya e Hatay, e 
terminou com a detenção de 50 
pessoas no total. 

Junto com Masharipov, foram 
presas outras quatro pessoas, 
sendo um cidadão iraquiano 
e três mulheres estrangeiras, 
todos suspeitos de ligação com 
o grupo EI. “Está claro que 
ele agiu em nome do Estado 
Islâmico”, disse o prefeito de 
Istambul. O atentado à boate 
“Reina”, na madrugada do 
dia 31 de dezembro, causou a 
morte de 39 pessoas e deixou 
70 feridos. O ato foi assumido 
pelo EI (ANSA).

Forças Armadas poderão atuar em presídios

Caíram os preços no 
comércio eletrônico 

São Paulo - Os preços no comér-
cio eletrônico registraram defl ação 
em dezembro pela primeira vez 
após 21 meses de alta. O Índice 
Fipe Buscapé registrou queda de 
2,01% no último mês do ano na 
comparação com igual período de 
2015. Em comparação com novem-
bro, o recuo foi de 1,76%.

A defl ação é considerada algo na-
tural no ambiente do varejo online. 
Por este ser um canal de vendas 
em que há forte participação de 
itens de tecnologia, o efeito de 
queda nos preços ocorre em razão 
de lançamentos de produtos supe-
riores ou troca de coleções. Apesar 
disso, a crise fez a média dos preços 
crescerem, em especial na primeira 
metade do ano passado.

Apesar de o setor registrar na 
média uma defl ação em dezembro 
ma comparação anual, houve alta 
de preços em 82 das 150 categorias 
monitoradas pelo Fipe Buscapé. A 
retração nos preços foi alavancada, 
porém, por categorias de alto volu-
me como Telefonia, que registrou 
queda de 9,71%, Moda e Acessórios, 
com recuo de 5,35%, e Eletrônicos, 
com diminuição de 2,77% (AE).

Limite para dedução 
no IR com educação 
é inconstitucional

São Paulo - A Justiça Federal 
reconheceu o direito da Apesp 
e de seus fi liados à dedução 
integral das despesas com 
educação própria e de seus 
dependentes na declaração de 
ajuste anual do IR, compreen-
dendo gastos com educação 
infantil, ensino fundamental, 
médio e superior, cursos de 
graduação e pós-graduação 
e ensino técnico. A decisão é 
do juiz federal Heraldo Garcia 
Vitta, da 21.ª Vara Federal Cível 
de São Paulo.

Segundo a Associação dos 
Procuradores do Estado, é 
inconstitucional o trecho da 
Lei 9250/95 (artigo 8.º, inciso 
II, alínea b) que estabelece um 
limite de dedução das despesas 
com educação, quando da apu-
ração do imposto de renda, pois 
entende “ser dever do Estado 
prover educação e, por este não 
atuar sufi cientemente, tal limite 
não deve existir”.

De acordo com a legislação, 
no tocante a gastos com saúde 
não há restrição ao valor a ser 
deduzido para a apuração do 
imposto, ao contrário das des-
pesas com educação. Para o 
magistrado federal tal distinção 
não se justifi ca, uma vez que 
tanto o direito à saúde quanto 
à educação “foram erigidos 
à condição de direitos fun-
damentais, de efi cácia plena, 
sem prevalência de um sobre 
o outro, não havendo norma 
que limite a efi cácia plena de 
direito social” (AE).
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A necessidade do 
coaching de equipe

A difi culdade para lidar 

com o diverso pode 

difi cultar a solução 

dos desafi os a serem 

enfrentados pela equipe

A ideia de que o sucesso 
das organizações de-
pende cada vez mais 

do trabalho produzido em 
equipes, em comparação com 
o trabalho produzido por indi-
víduos, parece bastante óbvia 
na atualidade. Quando bem 
aproveitada, a diversidade de 
visões, perfi s e competências 
produz soluções mais criativas, 
efi cientes e defi nitivas para os 
incontáveis problemas e opor-
tunidades que as empresas 
encaram todos os dias. Não há 
muita dúvida de que o saber 
coletivo é maior do que a soma-
tória do saber individual.

Por outro lado, também é 
senso comum que as equi-
pes não realizam tudo o que 
são capazes. Questões como 
identidade do grupo, valores, 
alinhamento de propósito, 
estilos de comportamento e a 
abordagem de liderança, entre 
outras, interferem na dinâmica 
das discussões e decisões, di-
fi cultando a realização de seu 
pleno potencial.

Não é fácil lidar com as dife-
renças e, de forma geral, não 
estamos abertos para considerar 
o diverso sem julgamento prévio, 
quase sempre negativo. E isto se 
agrava quando há pouca confi an-
ça entre as pessoas, quando não 
conseguem falar e ouvir aber-
tamente sobre suas diferenças. 
A difi culdade para lidar com o 
diverso, combinada com baixa 
confi ança nas pessoas, não só 
reduz o potencial das equipes, 
como pode tornar mais compli-
cadas as situações sobre as quais 
deveriam efetivamente agir. 

Muitas empresas estão se 
voltando para a questão da 
produtividade das equipes ao 
reconhecer a natureza inter-
dependente do trabalho e a 
necessidade cada vez maior 
de colaboração cruzada no am-
biente corporativo. Mas sentem 
necessidade de abordagens e 
ferramentas diferentes das tra-
dicionalmente adotadas, como 
metas coletivas, destaque para 
trabalho em equipe entre as 
competências necessárias ao 
bom desempenho ou mesmo 
os encontros de teambuilding, 
muito utilizados em anos 
recentes. Estas abordagens 
estimulam e reconhecem o tra-
balho coletivo, mas não ajudam 
as pessoas a desenvolverem 
habilidades de como trabalhar 

melhor em grupo.
É neste contexto que o coa-

ching de equipe começa a ganhar 
espaço na agenda de desenvolvi-
mento das organizações. Como 
se trata de um processo de coa-
ching, guarda os mesmos princí-
pios e características do coaching 
individual, apenas mudando o 
foco para o desenvolvimento do 
grupo. Seu objetivo é melhorar 
a performance da equipe através 
da redução ou mesmo remoção 
dos obstáculos internos ao seu 
melhor desempenho. 

O processo de coaching 
não ensina; ajuda a aprender. 
Através desta abordagem, 
os membros da equipe de-
senvolvem maior clareza e 
convergência sobre como 
chegar aos resultados que 
devem alcançar; ampliam a 
capacidade de ver e inter-
pretar os acontecimentos do 
ambiente; desenvolvem maior 
consciência de como cada um 
contribui para a situação que 
estão vivenciando; fortalecem 
a autoconfi ança e confi ança 
no grupo; adquirem novos 
comportamentos e padrões de 
resposta para a equipe; desen-
volvem capacidade de diálogo 
aberto e transparente, mesmo 
em questões difíceis.

O coaching de equipe pode 
ser aplicado nas equipes fun-
cionais - estas que constituem 
as áreas de trabalho - para que 
se tornem mais efi cientes e ca-
pazes de entregar os resultados 
esperados. Pode ser aplicado 
nas equipes de projeto, benefi -
ciando o tempo e a qualidade do 
desenvolvimento do projeto. E 
pode ser utilizado também em 
equipes transversais ou inter-
áreas, para que os processos que 
funcionam entre elas sejam mais 
efi cientes e efi cazes. Em todos 
os casos, é fundamental que haja 
defi nição clara dos objetivos que 
a equipe deve alcançar, que irão 
orientar e justifi car o processo 
de coaching.

Este processo complementa 
outras abordagens e ferramen-
tas para alavancar o trabalho 
em equipe. Como qualquer 
outra metodologia, o coaching 
de equipe tem valor dentro 
do escopo no qual se propõe 
atuar, tendo portanto limites. 
Sabemos que a questão da per-
formance de grupos depende 
também de variáveis externas 
aos próprios grupos, que as or-
ganizações precisam identifi car 
e adequar para serem coerentes 
e possam potencializar a alta 
performance das equipes. 

(*) - É consultor da
Ockam Consulting.

Marcos Reitano (*)

A - Dia do Fusca
O São Bernardo Plaza Shopping, em parceria com o Fusca Clube Brasil, 
organiza mais um encontro especial de colecionadores e apaixonados por 
um dos modelos automotivos mais queridos do país. O Dia Nacional do Fusca 
será celebrado neste domingo (22), no estacionamento do empreendimento 
a partir das 10h00. Essa já é a 4ª edição do evento, que  reunirá mais de 1.500 
veículos e será aberto a toda a família, incluindo os pets, que serão muito 
bem-vindos tanto na parte externa quanto nos corredores do empreendi-
mento. Expositores e clientes que doarem 2kg de alimentos não perecíveis 
ganham gratuidade no estacionamento para aproveitar o evento. 

B - Aposta no Mercado 
Mesmo com a crise, o Brasil tem sido grande alvo de marcas internacionais 
que ainda acreditam no potencial do mercado nacional. Um exemplo disso 
é a  grife de relógios suéca Carl J Sund, que estabeleceu sua sede em São 
Paulo, em sua primeira investida na América Latina. Com produtos de 
altíssima qualidade, design moderno e minimalista, a marca traz ao país 
um produto diferenciado e versátil com foco no público A e B e atuação 
online, como tem sido em lugares em que já possuem mercado consolidado, 
como Europa e Estados Unidos. A previsão para 2017 é uma venda de 
vinte à trinta mil relógios em um total de cerca de R$ 14-17 milhões em 
faturamento, além de expansão e parcerias com embaixadores da marca e 
canais de varejo. Outras informações em: (http://carljsund.com/pt-br/).

C - Áudio e Vídeo 
Ciente da constante evolução das necessidades do mercado de trabalho, a 
FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) apresenta para 
a grade de 2017 o novo curso do ensino médio técnico: Produção de Áudio 
e Vídeo. O curso tem duração de três anos e tem como objetivo capacitar o 
aluno para: conceber, roteirizar, planejar, fi nanciar, produzir, editar, fi nalizar 
e distribuir produtos de áudio e vídeo; entender, analisar, selecionar e aplicar 
fundamentos e técnicas de formação, composição, produção e edição de 
imagem e sons. O estudante também será capaz de entender, diferenciar 
e conceber adequadamente projetos audiovisuais para diferentes tipos de 
propostas, veículos e mídias. Mais informações: (www.fecap.br).

D - SP/Dubai Diário
O Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) receberá, a partir de 
26 de março, voos diários da Emirates com o Airbus A380 - a maior aero-

nave comercial em operação no mundo -, conectando a cidade brasileira 
a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O voo EK261 sairá de Dubai às 
8h35, pousando diretamente em Guarulhos às 16h30. A partida de volta 
(EK262), por sua vez, deixará o GRU Airport às 1h25, chegando à capital 
dos Emirados às 22h55. A operação com o A380 substituirá o atual Boeing 
777-300ER, atualmente utilizado pela companhia no trajeto. A rota Dubai-
Guarulhos será a primeira operação comercial de um A380 na América do 
Sul. A aeronave possui capacidade para 491 passageiros, sendo 14 assentos 
na primeira classe, 76 na business e 401 na econômica.

E - Aspectos das Startups
Com o apoio institucional da Associação Brasileira das Empresas de 
Software, o escritório NELM Advogados acaba de lançar o “Guia Empre-
endendo Direito: Aspectos Legais das Startups”. Redigida de forma leve 
e objetiva, a publicação – que tem como público-alvo empreendedores, 
aceleradoras, investidores-anjo e outros atores do ecossistema das star-
tups – busca seguir o processo de criação e desenvolvimento desse tipo 
de empresa, com informações e dicas para a abertura de uma empresa 
startup; negociação de contratos com investidores-anjo e aceleradoras; 
e aspectos importantes do dia-a-dia da empresa. A publicação está 
disponível para download no endereço (www.startups.nelmadvogados.
com), onde também é possível participar de um fórum de debates sobre 
aspectos jurídicos das startups e obter notícias sobre o tema. 

F - Opção Lucrativa
Colocar um item para ser leiloado pode ser mais fácil do que você pensa, 
mas existem algumas regras que devem ser levadas em consideração. 
Qualquer pessoa física ou jurídica pode leiloar um produto, e para que 
isso aconteça é necessário que seja feita uma avaliação do item por uma 
empresa especializada em leilões, além disso, o valor da mercadoria 
deve estar entre 30% a 40% abaixo do preço de mercado. Essa análise 
também serve para verifi car se o bem está apto para ser vendido. A 
Sato Leilões, empresa com 15 anos de atuação no mercado, promove 
leilões de imóveis, veículos e maquinários em todo território nacional, 
utilizando estrutura física e digital para promover as vendas dos bens. 
Saiba mais em  (www.satoleiloes.com.br).

G - Corrida Indoor
Corredores de plantão, a nona edição da SP RUN está chegando. No 
dia 12 de fevereiro (domingo), o Shopping SP Market realiza, mais 

uma vez, o evento que desafi a os participantes numa prova de corrida 
indoor de 8 km (corrida) ou 4 km (corrida ou caminhada). A arena 
será aberta às 07h00, e as largadas acontecerão em ondas, a partir das 
08h30. Os atletas iniciarão o percurso pelo estacionamento, passando 
pelos corredores internos do centro de compras e também por dentro 
do Parque da Mônica. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro ou até 
atingirem o número máximo de 2.000 participantes. O valor da inscrição 
é R$ 75 + taxa de conveniência (ou R$ 37,50 + taxa de serviço, para 
pessoas acima de 60 anos) e deve ser feita no site: (www.sprun.com.
br). Informações: tel. 5682-3666. 

H - Ciências Criminais 
Com datas defi nidas para os dias 7, 8 e 9 de março, os profi ssionais e 
estudantes de Direito poderão participar ao vivo do 7º Congresso Jurí-
dico Online - Ciências Criminais desenvolvido pelo CERS Cursos Online.  
Essa é uma oportunidade genuína de atualização e desenvolvimento para 
quem busca constante evolução e atualização neste meio.  O Congresso 
será coordenado por duas personalidades renomadas: os professores 
Renato Saraiva e Rogério Sanches. As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas pelo site (congresso.cers.com.br). A transmissão será 
totalmente online facilitando o acesso dos internautas, já que poderá 
ser assistido em tablets, smartphones entre outros. As palestras serão 
gravadas e estarão disponíveis para acessos posteriormente.

I - Bloqueia e Desbloqueia
Clientes que utilizam o cartão de crédito da Caixa Econômica Federal 
já podem baixar gratuitamente em seu smartphone o Aplicativo Cartões 
Caixa para as plataformas iOS e Android. O app permite ao usuário blo-
quear e desbloquear temporariamente o cartão, liberar o uso no exterior, 
emitir faturas, contestar eventuais transações, além de diversas outras 
funcionalidades para gerenciar os seus cartões. O Aplicativo Cartões 
Caixa está disponível para todas as bandeiras operadas pelos cartões 
de crédito pessoa física. Com isso, o cliente ganha em comodidade e 
segurança, podendo executar a maioria dos serviços que antes só po-
deriam ser feitos por telefone.

J - Casual Dining
“In here, it’s always friday”. É com essa frase tão característica e estam-
pada nas paredes de todas as suas lojas do mundo, que o TGI Fridays 
abre suas portas ao público no próximo dia 25. A loja de 1200 m² está 
instalada na Av. Cidade Jardim 56, com a meta de oferecer sempre e, acima 
de tudo, sua essência: diversão todos os dias, na companhia de ótimo 
atendimento, clima inebriante, comida e coquetelaria de alta qualidade 
com receitas exclusivas e únicas. É no Fridays que as turmas, os casais, o 
chefe e sua equipe, a família ou apenas a moça desacompanhada buscam 
pelo tom do fi m de semana, mesmo que seja uma simples terça-feira. 
Menus únicos de comida e drinks, com clima e energia contagiantes 
criados na década de 60 e compartilhados em mais de 60 países (www.
tgifridaysbrasil.com.br).

A - Dia do Fusca
O São Bernardo Plaza Shopping, em parceria com o Fusca Clube Brasil, 

nave comercial em operação no mundo -, conectando a cidade brasileira
a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O voo EK261 sairá de Dubai às
8h35 pousando diretamente em Guarulhos às 16h30 A partida de volta

Pesquisa da Fecomércio 
RJ/Ipsos revela que a 
caderneta de poupança 

segue na preferência nacio-
nal em 2016 como principal 
modalidade de investimento, 
mas com as taxas de juros nos 
patamares atuais, as aplicações 
em renda fi xa, como fundos de 
investimento, ganharam mais 
espaço.

Este ano, 76% dos brasileiros 
com algum dinheiro guardado 
afi rmaram que a poupança é a 
principal opção de investimen-
to, uma queda de 12 pontos 
percentuais em relação ao ano 
de 2012. Não à toa, a poupança 
era mais vantajosa na ocasião, já 
que nos anos de 2012 e 2013 as 
taxas de juros brasileiras esta-

Quando se fala em aplicação fi nanceira, a caderneta de 

poupança sempre liderou a preferência do brasileiro.

A primeira-ministra bri-
tânica Theresa May fez um 
discurso na manhã de ontem 
(17), em Londres, para anun-
ciar como deverá ser a saída 
do Reino Unido da União 
Europeia. No discurso, May 
confi rmou que o Reino Unido 
deixará o mercado único, mas 
afi rmou que está confi ante em 
um possível acordo de comér-
cio com a Europa.

Em relação ao livre trânsito de 
pessoas dentro do bloco, May foi 
clara ao dizer que o Reino Unido 
passará a controlar o número 
de migrantes provenientes da 
União Europeia, mas afi rmou 
que reconhece a importância 
dos imigrantes e que “os me-
lhores [serão bem-vindos] para 
estudar e trabalhar no Reino 
Unido”. Ela afi rmou ainda que 
a imigração terá de servir aos 
interesses britânicos.

O discurso de May, bastante 
otimista, foi intitulado A Global 
Britain (Uma Grã-Bretanha 
Global, em tradução livre), e 
transmitiu a ideia de que a saída 
da UE é uma oportunidade para 
o Reino Unido se tornar ainda 
mais internacional. “Deixaremos 

Theresa May anuncia como será saída do

Reino Unido da União Europeia.

Safra de café pode 
fi car entre 43 e
47 milhões de sacas

A safra brasileira de café em 
2017 deve fi car entre 43,65 e 47,51 
milhões de sacas de 60 quilos do 
produto benefi ciado, somadas 
as espécies arábica e conilon. Os 
números são do primeiro levanta-
mento da safra, divulgado ontem 
(17) pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). De 
acordo com o estudo, a previsão 
representa uma redução entre 15 
e 7,5%, quando comparado com 
a produção de 51,37 milhões de 
sacas do ciclo anterior.

A produção de café arábica - que 
domina o plantio das lavouras no 
país, representando 80% do total 
produzido - deve encolher entre 
19,3 e 12,7%. Estima-se que sejam 
colhidas entre 35,01 e 37,88 mi-
lhões sacas. Isso se deve ao ciclo 
de bienalidade negativa do grão. 
Já a produção de conilon, 20% do 
total de café do país, está estimada 
entre 8,64 e 9,63 milhões de sacas, 
com um crescimento esperado de 
8,1 a 20,5% comparado à safra 
de 2016. Os números se devem à 
recuperação da produtividade nos 
estados da Bahia e de Rondônia, 
bem como ao processo de maior 
utilização de tecnologia do café 
clonal e mais investimentos nas 
lavouras.

A área total plantada no país 
tem expectativa de aumento de 
0,2% em relação a 2016, devendo 
chegar a 2,23 milhões de hectares. 
No entanto, prevê-se uma redu-
ção de produtividade em termos 
gerais entre 12,6 e 4,9%, podendo 
situar-se entre 23,02 e 25,05 sacas 
por hectare. O arábica, que mais 
sofre a infl uência do ciclo atual 
de baixa bienalidade, deve ter 
produtividade entre 23,48 e 25,40 
sacas por hectare (Conab).
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Caderneta de Poupança segue 
como investimento preferido

Quando o assunto é investimento, o perfi l do brasileiro já é conhecido: em geral, busca aplicações 
mais conservadoras e de baixo risco

ção fi nanceira, a caderneta de 
poupança sempre liderou a 
preferência do brasileiro. Não 
apenas pela tradição ou facili-
dade de se investir, mas pelo 
fato de a aplicação não estar 
sujeita à cobrança de imposto 
de renda. Com um patamar de 
infl ação mais alto nos últimos 
anos, em paralelo ao aumento 
dos juros, outras formas de in-
vestimento ganharam atenção 
do brasileiro. É um processo de 
maturidade, que leva tempo, 
mas já traz benefícios sobretu-
do ao pequeno investidor, que 
precisa contar com a orientação 
dos bancos de varejo”, afi rma 
Gloria Amorim, diretora de po-
líticas e estratégias do Sistema 
Fecomércio RJ.

vam no menor patamar da série 
histórica do Banco Central.

Aqueles que optam por não 
fazer investimentos e guardam 
o dinheiro em casa totalizam 
15%. Na sequência, estão os 

fundos de investimento, com 
7% das menções, alta de 4 
pontos percentuais ante 2012, 
quando o indicador estava no 
patamar mínimo.

“Quando se fala em aplica-

Reino Unido deixará 
mercado único da UE

a União Europeia mas não aban-
donaremos a Europa”, afi rmou, 
dizendo que o Reino Unido estará 
aberto ao mercado global.

Muito criticada nos últimos 
meses por não ser clara nas 
propostas para a transição 
do Reino Unido, Theresa May 
adotou um tom conciliador no 
discurso, afi rmando que o país 
quer negociar livremente com 
outras nações da União Eu-
ropeia e que acredita que um 
acordo pode ser positivo para 

os dois lados.
O termo Brexit é a união 

das palavras Britain (Grã-
Bretanha) e Exit (saída, em 
inglês) e é usado para deno-
minar o processo de saída do 
Reino Unido da União Euro-
peia após um referendo feito 
em junho de 2016, quando 
52% dos britânicos votaram a 
favor da saída. A participação 
no referendo foi de 71,8%, 
com mais de 30 milhões de 
votantes (ABr).

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
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Hoje o Governo Federal 

estima que existam 

milhões de empresas 

estão inativas no 

Brasil, que por variados 

motivos não foram 

fechadas

Esta situação se dá pelos 
mais diversos moti-
vos, dentre os quais 

se destacam a difi culdade e 
burocracia para fechar um 
negócio. Contudo, um alerta 
que sempre faço é que quando 
um contribuinte mantém sua 
empresa nessa situação está 
exposto a uma série de riscos, 
principalmente por não cum-
prir obrigações acessórias.

O erro mais comum são 
essas empresas não entrega-
rem as chamadas obrigações 
acessórias. As empresas ina-
tivas estão “dispensadas” da 
entrega mensal da DCTF, do 
DACON e da GFIP, desde que 
se mantenham nessa situação 
(inativa) durante todo o ano-
calendário. Por outro lado, não 
estão dispensadas da entrega 
da DIPJ-Inativa. Considera-
se que a pessoa jurídica está 
inativa a partir do mês em que 
não realizar qualquer atividade 
operacional, não operacional, 
patrimonial ou fi nanceira, in-
clusive aplicação no mercado 
fi nanceiro ou de capitais. 

O pagamento de tributo 
relativo aos anos-calendário 
anteriores e de multa pelo 
descumprimento de obrigação 
acessória não descaracterizam 
a pessoa jurídica como inativa 
no ano-calendário. São fre-
quentes as procuras por con-
sultorias de pessoas que foram 
punidas por esses erros. Para 
se ter uma ideia, são muitas as 
multas que uma empresa de 
prestação de serviços está su-
jeita, caso deixe de apresentar 
suas obrigações fi scais.

Assim, levantei as principais 
obrigações que o contribuinte 
deve entregar e a consequên-
cia de não o fazer: a DCTF men-
sal (Declaração de Créditos e 
Débitos de Tributos Federais), 
que tem o prazo de entrega 
até o 15º dia útil do segundo 
mês seguinte ao de referência. 
Neste caso, a multa pela falta 
de entrega ou entrega após o 
prazo é 2% ao mês ou fração de 
mês, sobre o total dos impostos 
e contribuições informados 
na DCTF, ainda que integral-
mente pagos, limitada a 20%; 
tratando-se de pessoa jurídica 
inativa, a multa mínima é de 
R$ 200,00.

Outro documento que é 
frequente que se esqueça a 
entrega é o DACON mensal 
(Demonstrativo de Apuração 
de Contribuições Sociais Pis/
Cofi ns). Para esta o prazo de 
entrega é até o quinto dia útil 
do segundo mês seguinte ao 
de referência (as empresas 
inativas estão dispensadas). A 
multa pela falta de entrega ou 
entrega após o prazo também 
é de 2% ao mês ou fração de 
mês, sobre o total dos impostos 
e contribuições informados na 

DCTF, ainda que integralmen-
te pagos, limitada a 20%. Sendo 
a multa mínima é de R$ 200,00. 
É importante frisar que as 
empresas do lucro presumido 
e arbitrado estão dispensadas 
da entrega da DACON.

Recentemente foi criada 
outra obrigação para as em-
presas do lucro real, presumido 
e arbitrado entregarem, é a 
EFD-Contribuições. O prazo 
de entrega é até o décimo dia 
útil do mês subsequente do 
fato gerador e as empresas 
que passarem à condição de 
inativas somente estarão dis-
pensadas da entrega a partir 
de janeiro do ano seguinte. A 
multa para a não entrega é de 
R$500,00 por mês para o lucro 
presumido e de R$1.500,00 
para lucro real e arbitrado.

Já a DIPJ anual “inativa” 
tem prazo de entrega até 31 
de março do ano seguinte e 
as multas seguem os parâme-
tros acima. Bem como a GFIP 
mensal (Guia de Recolhimen-
to do FGTS e Informações à 
Previdência Social) que tem 
prazo de entrega até o dia 7 
do mês seguinte. Além das 
multas acima, há inúmeras 
outras específi cas para deter-
minados tipos de operações. E 
é importante reforçar que as 
empresas do Simples Nacional 
estão dispensadas da entrega 
mensal da DCTF, do DACON e 
da EFD-Contribuições.

Esses são apenas alguns dos 
exemplos que acredito que seja 
interessante informar. Outro 
grave ponto que observo é 
que como as pessoas não se 
lembraram de enviar essas 
obrigações, também esquecem 
de pagar as multas o que tem 
um efeito arrasador nas fi nan-
ças, pois, quando se dão conta, 
ou os valores são muito altos ou 
já estão na dívida ativa.

Em síntese, a lei tem efeito 
contra todos. Aquele que não 
cumprir as exigências da legis-
lação tributária estará sujeito 
às penalidades acima. O alerta 
que se faz é no sentido de 
que o empresário mantenha 
suas obrigações fiscais em 
dia para não ter surpresas 
desagradáveis, isto é, para 
não fi car compelido a pagar 
as pesadas multas previstas 
na legislação.

Também é interessante fazer 
uma análise para avaliar se 
realmente é relevante manter 
a empresa inativa. Muitas ve-
zes recomendo que encerre a 
mesma, mas para isso também 
é necessário arcar com custos, 
mas estes ocorrerão apenas 
uma vez. Uma questão que 
vem a tona nesta questão é o 
despreparo que muitas pes-
soas possuem, o que leva a se 
aventurar na área do empre-
endedorismo. 

Contudo, mais grave é a ne-
cessidade da desburocratiza-
ção dos entes governamentais. 
Com isso, se possibilitaria que 
milhões e empresas inativas 
encerrassem adequadamente 
seus trabalhos.

 
(*) - É Diretor Tributário da Confi rp 

Consultoria Contábil.

Welinton Mota (*)

Conheça os riscos
de manter uma
empresa inativa

É o que determina o 
projeto do senador Fer-
nando Bezerra Coelho 

(PSB-PE), que espera o rela-
tório do senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE).

O IPTU é um imposto muni-
cipal, cuja arrecadação é gerida 
pelos prefeitos que, quase sem-
pre, preferem não enfrentar o 
ônus político de revisar o valor 
venal dos imóveis, atualizando 
dispositivos da Planta Genérica 
de Valores (PGV) e, consequen-
temente, elevando o imposto, já 
que é sobre esses valores que as 
alíquotas do imposto incidem. A 
PGV pode conter, por exemplo, 
indicativos do preço do metro 
quadrado de construção e de 
terreno dos imóveis.

“A existência de critérios 
e valores atualizados na PGV 
do município é fundamental 
para a adequada arrecadação 
do IPTU. Caso o valor venal 

Vista aérea da Praia de Boa Viagem, em Recife.

Cota de representação 
política para pessoas 
com defi ciência

Proposta apresentada pelo 
senador Romário (PSB-RJ) e 
assinada por outros 29 senado-
res reserva vagas de deputado 
e vereador para pessoas com 
deficiência. A intenção do 
senador, ao criar as cotas, é 
garantir o aumento gradativo 
da representação política para 
essa parte da população.

De acordo com a proposta, as 
cotas serão aplicadas na Câma-
ra dos Deputados, nas assem-
bleias legislativas e nas câmaras 
municipais.  A participação 
aumenta gradualmente nas 
legislaturas (períodos dos man-
datos) seguintes. Na primeira 
legislatura após a aprovação, a 
cota é de 2,5% e o percentual 
aumentará 2,5% nas seguintes, 
até chegar a 10% na quarta 
legislatura, após a entrada em 
vigor da emenda.

As cotas são com relação às 
vagas, não às candidaturas. As-
sim, após apurado o resultado 
das eleições, se essa repre-
sentação de candidatos com 
defi ciência não for atingida, 
ocuparão as vagas as pessoas 
com defi ciência com maior vo-
tação nominal individual entre 
os partidos que alcançaram o 
coefi ciente eleitoral, número de 
votos para garantir vagas nessas 
casas. O texto, apresentado em 
julho, ainda espera a escolha 
de um relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Senado).

A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara aprovou 
proposta que autoriza a divul-
gação de imagens, fotografi as e 
informações de maiores de 14 
anos e que tenham cometido 
crimes com penas privativas 
de liberdade igual ou superior 
a dois anos. Essa divulgação 
hoje é crime, punido com mul-
ta de três a 20 salários, além 
da apreensão da publicação 
em que tenha sido divulgada 
imagem.

O colegiado seguiu o relator, 
deputado João Rodrigues (PSD-
SC), e acatou o substitutivo 
aprovado pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia ao projeto do 
deputado Marcos Rogério (DEM-
RO). A proposta original revoga 
todo o dispositivo do Estatuto 
da Criança e do Adolescente que 
considera crime a divulgação de 
nome, imagens e informações 

de processos de crianças ou 
adolescentes a quem se atribua 
ato infracional por qualquer meio 
de comunicação.

O texto aprovado permite 
a divulgação dos dados de 
adolescentes em confl ito com 
a lei apenas acima de 14 anos 
e em caso de crimes graves. 
Para Rodrigues, admitir que 
um adolescente, às vésperas 
de completar 18 anos, terá de-
senvolvimento e recuperação 
comprometidos pela exposição 
de sua imagem, é “zombar de 
suas vítimas”. Ele acredita que 
o texto original, ao deixar ao 
arbítrio de um juiz a liberação 
da imagem do adolescente, é 
uma solução inócua. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisada pelas 
comissões de Seguridade Social 
e Família; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

O Nordeste sofre com a 
pior estiagem dos últimos 
cem anos e que já afetou 
33,4 milhões de pessoas. Para 
tentar minimizar os problemas 
enfrentados pela população, o 
governo federal autorizou o 
repasse de R$ 1 bilhão para 
obras de acesso à água e com-
bate à seca em todo o Brasil. 
Deste total, R$ 793 milhões 
serão utilizados na construção 
de 130 mil cisternas com ca-
pacidade de armazenamento 
de água para suprir as neces-
sidades básicas de uma família 
de cinco pessoas por até oito 
meses de estiagem.

Para o deputado Zeca 
Cavalcanti (PTB-PE), é pre-
ciso desenvolver políticas 
de convívio com a seca. O 
deputado é autor de projeto 
que prevê ações por parte do 
poder público para garantir o 
desenvolvimento econômico 
das regiões onde ocorrem as 
secas. “O objetivo é que sejam 
elaboradas políticas públicas 
com determinados órgãos pú-
blicos como Codevasf, Dnocs 
e Sudene, além de universida-
des, e promover a discussão 
de políticas públicas de con-
vivência permanente com a 
seca”, afi rma. Ele destaca que 
o fenômeno climático “vem, 

Seca no Nordeste começou em 2012: estiagem é considerada 

uma das piores dos últimos cem anos.

Começou a tramitar no Se-
nado projeto da Câmara que 
institui a Política Nacional de 
Incentivo à Produção de Cacau 
de Qualidade. A intenção do 
projeto é aumentar a qualidade 
do cacau brasileiro por meio de 
estímulo à produção, industria-
lização e comercialização do 
produto em categoria supe-
rior. Caberá ao poder público 
determinar parâmetros para a 
certifi cação do cacau de cate-
goria superior.

Entre as diretrizes da política 
pública estão o desenvolvimen-
to tecnológico da cacauicultu-
ra, a colaboração entre entes 
públicos e setor privado, a 
valorização do cacau do Brasil 
e o acesso a mercados que 
demandam maior qualidade no 
produtor. Para isso, a proposta 
determina que o setor público 

faça parcerias entre si e com o 
setor privado; apoie o comércio 
interno e externo de cacau de 
qualidade superior; estimule a 
pesquisa e desenvolvimento; 
ofereça linhas de crédito volta-
das ao cacau de qualidade.

O deputado Evair de Melo 
(PV-ES), autor da proposta, 
explica que, segundo dados da 
Comissão Executiva do Plano 
da Lavoura Cacaueira, apenas 
3% da produção brasileira de 
cacau é do tipo cacau fi no. Há, 
portanto, oportunidades para 
expansão brasileira nesse mer-
cado de produto superior. No 
entanto, o Brasil não está na lista 
de produtores de cacau fi no da 
Organização Internacional do 
Cacau e, segundo o deputado, o 
conceito de cacau fi no usado aqui 
não corresponde aos padrões 
internacionais (Ag.Senado).

O objetivo é aumentar a qualidade do cacau brasileiro por meio 

de estímulo à produção.
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Divulgação/Secom-ES

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
Empresa que paga insalubridade e periculosidade tem redução na carga 
horária, devem trabalhar às 44 horas semanais? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA DE SEGUNDA À SEXTA 40HS SEMA-
NAIS E COMPLEMENTA ÀS 44 HORAS AOS SÁBADOS, CASO FALTE 
NO SÁBADO PODE TER O DIA DESCONTADO OU APENAS AS 4HS?  

Informamos que o desconto do empregado será referente as horas do 
dia em questão, desta forma, se no sábado a jornada de trabalho é de 
4 (quatro) horas o desconto será de 4 (quatro) horas.

NOTIFICAÇÃO DE DISPENSA
Funcionário a 10 dias de terminar a experiência se afastou por 
auxílio-doença, por 15 dias, como proceder com a dispensa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECESSO DO ESTAGIÁRIO
O recesso para estagiários deve ser remunerado, qual o prazo para o 
pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DOMINGO DE PÁSCOA É CONSIDERADO COMO FERIADO PARA 
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS?

Domingo de Páscoa não é feriado.
AFASTAMENTO DURANTE A EXPERIÊNCIA

Funcionário durante o período de experiência se afastou por auxílio 
doença, por mais de 06 meses, o contrato de experiência fica suspenso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBE BENEFÍCIO DO INSS
Mãe de criança especial que recebe o benefício do INSS pode ingressar 
no quadro societário de uma empresa sem correr o risco de perder tal 
benefício? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •
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Base de cálculo do IPTU poderá 
vir a ser revista periodicamente
A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), tema de 
atenção de muitos prefeitos que acabam de tomar posse por todo o país, poderá vir a ser revista 
periodicamente até o fi nal do primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo local

ódicas da base de cálculo do 
IPTU, o que retirará parte do 
peso político que recai sobre 
os prefeitos e os vereadores, 
explica o autor. Isso se dará 
por meio de projeto aprovado 
nas câmaras municipais, no 
primeiro ano do mandato do 
novo prefeito. A atualização 
monetária continua a cargo do 
Executivo, sem necessidade de 
aprovar projeto.

De acordo com a proposta 
de Fernando Bezerra, se des-
cumprir a regra o município 
ficará impedido de receber 
transferências voluntárias 
de outros entes federativos, 
encaminhados a título de coo-
peração, auxílio ou assistência 
fi nanceira. No entanto, a san-
ção não afetaria, por força da 
própria LRF, as transferências 
relativas a ações de educação, 
de saúde e de assistência social, 
não prejudicando gastos essen-
ciais do ente federativo, frisa o 
senador (Ag.Senado).

não refl ita o valor atualizado 
do imóvel, o município pode 
deixar de arrecadar o mon-
tante de imposto que poderia 
obter. Isso tem acontecido 
com diversas municipalidades, 
conforme atestado pela Confe-
deração Nacional dos Municí-
pios (CNM). Muitos deles não 
atualizam a PGV e, portanto, 

perdem receita tributária, pois 
o IPTU incide sobre valor venal 
defasado, muitas vezes inferior 
ao valor atual, decorrente da 
valorização imobiliária”, justi-
fi cou o autor.

O projeto insere na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 
dispositivo que determina a 
revisão e a atualização peri-

Saídas para uma das mais 
prolongadas secas no Nordeste

desaparece, volta a chover, 
mas depois volta com aqueles 
mesmos problemas”.

O deputado Gonzaga Patriota 
(PSB-PE) alerta para o perigo 
de se desviar água do rio São 
Francisco. Para ele, seria me-
lhor investir na interligação da 
Bacia do Rio Preto e Bacia do 
Tocantins ao Rio São Francisco, 
como forma de garantir que o 
São Francisco possa abastecer 
os estados do Nordeste. Ele 
reclama que nada tem sido 
feito para manter a saúde do 
São Francisco, fundamental 
para o abastecimento de água 

na região.
Já o deputado Rômulo 

Gouveia (PSD-PB) defende a 
conclusão das obras de trans-
posição do rio São Francisco 
para minimizar os efeitos 
da estiagem no interior do 
Nordeste. O deputado diz 
ser necessária a adoção de 
um plano, principalmente no 
Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Pernambuco e 
parte de Alagoas, que estão 
enfrentando uma estiagem 
mais severa, defi nida pelos 
meteorologistas como secas 
excepcionais (Ag.Câmara).

Senado analisa estímulo à produção 
de cacau de maior qualidade

Divulgação de fotos e dados de 
maiores de 14 anos
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Campi Participações S.A.
CNPJ/MF n° 05.167.738/0001-61 - NIRE n° 35.300.190.831

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 03/01/2017, às 15:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convoca-
ção: Dispensada. Mesa: Telma Nascimento Pontes - Presidente da Mesa; Dulcieliton José Dias Meira -
Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social da Companhia em R$
3.000.000,00, sendo pagos neste ato R$ 1.800.000,00 e o saldo de R$ 1.200.000,00 até 30/11/2017, mediante
a devolução de capital para a acionista Candida Gavazzi.  Passando o capital social da Companhia de R$
3.607.200,00 para R$ 607.200,00, ficando canceladas 483.870 ações de titularidade da Sra. Candida
Gavazzi, razão pela qual o Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo Quinto – O Capital da Sociedade é de R$ 607.200,00, representado por 97.935 ações,
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal.” Nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, a presente
Ata será publicada, a fim de que, findo o prazo de 60 dias, seja levada a registro perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Nada mais havendo a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos
os presentes. Mesa: Telma Nascimento Pontes - Presidente da Assembléia;  Dulcieliton José Dias
Meira - Secretário da Assembléia. Acionistas: Candida Gavazzi e Telma Nascimento Pontes.

ESTRUTURAL PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ N° 03.289.276/0001-20

Relatório da administração - 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da Estrutural Participações e Comércio S.A. nos exercícios findos em 31/12/2015 e 2014. Atenciosamente. A administração. Olavo Modesto dos Santos Júnior.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Passivo Nota      2015       2014
Circulante  157.031  259.933
Fornecedores 10  2.453  2.331
Emprestimos e financiamentos 11  7.008  7.156
Emprestimos com partes relacionadas 12  145.907  247.592
Outros débitos a pagar 10  1.663  2.854
Não circulante 446.833  385.272
Emprestimos e financiamentos 11  39.373  46.381
Emprestimos com partes relacionadas 12  220.692  86.451
Obrigações por aquisição de investimentos 13  119.939  118.850
Outros débitos a pagar 14  66.829  133.590
Patrimônio líquido  331.292  317.180
Capital social 15  10  10
Ajuste de avaliação patrimonial 15  354.360  283.979
Lucros (prejuízos) acumulados  (23.078)  33.191
Total do Passivo  935.156  962.385

Ativo Nota      2015       2014
Circulante  8.909  873
Caixa e equivalentes de caixa 4  5.103  109
Contas a receber 5  3.307 –
Outros créditos a receber 6  499  764
Não circulante  926.247  961.512
Emprestimos com partes relacionadas 7  5.766  2.392
Investimentos 8  869.503  902.224
Imobilizado 9  50.978  56.793
Intangível  -  103
Total do Ativo  935.156  962.385

Demonstração do Resultado       2015      2014
Despesas operacionais: Gerais e administrativas  (20.205)  (11.179)
Outras receitas e despesas operacionais  (375)  7.516
Resultado antes dos efeitos financeiros
  e da equivalência patrimonial  (20.580)  (3.663)
Financeiras Líquidas  (21.403)  6
Resultado da equivalência patrimonial  55.044  29.271
Resultado antes do IR e CSLL  13.061  25.614
Imposto de renda  (9)  -
Contribuição social  (6)  -
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  13.046  25.614

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais       2015      2014
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  13.060  25.614
Ajustes para: Depreciações e amortizações  5.884  3.077
Resultado de equivalência patrimonial  (55.097)  (29.271)
Imposto de renda e contribuição social correntes  15  -
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) ou diminuição dos ativos

Contas a receber  112.184  -
Impostos a recuperar  (1)  (4)
Adiantamento a fornecedores  (1)  -
Outras contas a receber  (1.839)  (200)
Aumento ou (diminuição) dos passivos
Fornecedores  (730)  2.787
Obrigações sociais trabalhistas  226  434
Obrigações tributárias  (6)  68
Outras contas a pagar e provisões  51.920  1.657
Fluxo de caixa líquido decorrente das
 atividades operacionais  125.615  4.162
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em controlada  (113.396)  -
Aquisição de participação societária  -  7.550
Aquisição de ativo imobilizado  (69)  -
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
 das atividades de investimentos  (113.465)  7.550
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos  (7.156)  (11.609)
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
  das atividades de financiamentos  (7.156)  (11.609)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa  4.994  103
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período  109  6
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  5.103  109
Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa  4.994  103

06 1% - (27)
07 99,9% - 13
08 1% - (1)
09 1% - (186)
10 99,9% 331.053 355.858
11 99,9% 240.627 136.781
12 99,9% - 8.530
13 99,9% 426 (303)
14 99,9% 896 (604)
15 0% - 35.045
16 0% - 43.141
17 0% - 36.418
18 0% - 244
19 0% - 244
20 99,9% 840 882
21 1% - -
22 99,9% 3.346 -

869.503 902.224
9. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:

    2014  Adições   Baixas     2015
Veículos 59.870 - - 59.870
Computadores - 69 - 69
Custo 59.870 69 - 59.939
Depreciação (3.077) (5.884) - (8.961)
Líquido 56.793 (5.815) - 50.978
10. Fornecedores e outros débitos a pagar: Os fornecedores e outros débi-
tos a pagar estão compostos pelos seguintes valores:      2015      2014
Fornecedores diversos 2.453 2.331
Obrigações trabalhistas 660 434
Obrigações tributárias 77 68
Obrigações aquisição imóveis 550 1.650
Obrigações aquisição investidas 140 464
Outras obrigações 236 238

4.116 5.185
11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos es-
tão compostos pelos seguintes valores:
Modalidade Taxa média anual juros Vencimento      2015       2014
Finame 5% ano 2025 46.381 53.537
Passivo Circulante (7.008) (7.156)
Passivo não circulante 39.373 46.381
12. Empréstimos com partes relacionadas: Os débitos com empresas liga-
das estão compostos pelos seguintes valores:       2015      2014
Companhia 01 (133.835) (123.825)
Companhia 02 (174.817) (60.428)
Companhia 03 (28.284) (10.355)
Companhia 04 - -
Companhia 05 (19.275) (17.653)
Companhia 06 - (42.675)
Companhia 07 - (34.711)
Companhia 08 - (240)
Companhia 09 - (240)
Companhia 10 - (35.100)
Companhia 11 (735) (432)
Companhia 12 (9.653) (8.384)

(366.599) (334.043)

Passivo Circulante (145.907) (247.592)
Passivo não circulante (220.692) (86.451)
13. Obrigações por aquisição de investimentos: Refere-se ao saldo a pa-
gar de partes relacionadas, pela aquisição participações de investidas.
14. Outros débitos a pagar: Refere-se ao saldo a receber de partes relaci-
onadas, por venda de participações de controladas.     2015      2014
Passivo a descoberto - 133.590
IR Diferido 45.421 -
Outras contas a pagar intercompany 21.408 -

66.829 133.590
15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de
R$10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. b) Ajuste de avaliação patrimonial: É composto do efeito da ado-
ção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens próprios de suas
investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 27
e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (01/01/2009).

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Informações gerais: A Estrutural Participações e Comércio S.A. é uma
sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Indaiatu-
ba/SP, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações
societárias por conta própria. 2. Base para preparação e apresentação das
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, que compreendem as disposições da lei 6.404/76, alterada pelas
leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orien-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para a
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período e o
resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a de-
monstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Receitas e
despesas: As receitas e despesas são registradas pelo seu valor bruto no
mesmo período de competência em que são auferidas. b) Caixa e equivalen-
tes de caixa: Incluem saldos em contas correntes mantidas junto aos esta-
belecimentos bancários. c) Aplicações financeiras: As aplicações financei-
ras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços e não excedem o seu valor de mercado
ou de realização. d) Investimentos: Os investimentos da sociedade em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. e) Imobili-
zado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada
pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para
o bem. f) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço quando
a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: A sociedade adota o regime de
lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% e é acres-
cido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60 mil por trimes-
tre e a contribuição social incide à alíquota de 9%.
4. Caixa e equivalentes de caixa    2015     2014
Bancos 35 109
Aplicação financeira 5.068 -

5.103 109
5. Contas a receber: O contas a receber de clientes estão compostos pelos
seguintes valores:    2015     2014
Clientes 3.721 -
(-) Ajuste a valor presente (414) -

3.307 -
6. Outros créditos a receber: Os créditos a receber estão compostos pelos
seguintes valores:    2015     2014
Impostos a recuperar 4 4
Adiantamentos 36 182
Dividendos 461 578

500 764
7. Empréstimos com partes relacionadas: Os créditos com empresas liga-
das estão compostos pelos seguintes valores:    2015     2014
Companhia 01 2.580 1.380
Companhia 02 2.898 -
Companhia 03 288 -
Companhia 04 - 810
Companhia 05 - 200
Companhia 06 - 2

5.766 2.392
8. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre-
sentado: Companhia Investida Participação     2015      2014
01 99,9% 257.221 253.474
02 1% 255 1
03 99,9% 34.839 32.727
04 1% - (2)
05 0% - (11)

 Demonstração das Reser- Prejuízos Ajuste de
   Mutações do Capital va  de acumu-  avaliação
    Patrimônio Líquido  social  lucros      lados patrimonial      Total
Saldo em 31/12/13  10  10.509  -  139.123  149.642
Ajustes de exercicios anteriores  -  (2.932)  -  -  (2.932)
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  144.856  144.856
Resultado líquido/exercício/14  -  25.614  -  -  25.614
Saldo em 31/12/2014  10  33.191  -  283.979  317.180
Ajustes de exercicios anteriores  - (33.191)  (36.124)  -  (69.315)
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  70.381  70.381
Resultado líquido/exercício/15  -  -  13.046  -  13.046
Saldo em 31/12/2015  10  -  (23.078)  354.360  331.292

Ednilson Artioli - Administrador / Luis Fernando Tamborlin - Administrador / Olavo Modesto dos Santos Junior - Contador - CRC 1SP222548/O-7

JGR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 08.541.033/0001-50

Relatório da administração - 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da JGR Participações S.A. nos exercícios findos em 31/12/2015 e 2014. Atenciosamente. A administração. Olavo Modesto dos Santos Júnior.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Passivo Nota      2015       2014
Circulante 39 7.323
Obrigações por aquisição de imóveis 13 21 7.097
Obrigações tributárias 13 9 222
Outros débitos a pagar 13 9 4
Não circulante 64.389 58.533
Fornecedores 14 30.891 30.891
Partes relacionadas 15 6.556 700
Outros débitos a pagar 14 26.942 26.942
Patrimônio líquido 140.148 140.782
Capital social 16 10 10
Reserva legal 16 2 2
Ajuste de avaliação patrimonial 16 286 284
Reserva de lucros 139.850 140.486
Total do Passivo 204.576 206.638

Ativo Nota      2015       2014
Circulante 827 1.494
Caixa e equivalentes de caixa 4 70 626
Impostos a recuperar 5 257 257
Outros créditos a receber 6 500 611
Não circulante 203.749 205.144
Partes relacionadas 7 33.768 34.632
Outros créditos a receber 8 115.789 115.789
AFAC 9 465 465
Investimentos 10 2.381 2.181
Imobilizado 11 17.540 18.271
Intangível 12 33.806 33.806
Total do Ativo 204.576 206.638

Demonstração do Resultado       2015      2014
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (1.206) (265)
Resultado antes dos efeitos financeiros
  e da equivalência patrimonial (1.206) (265)
Financeiras Líquidas (1.246) (852)
Resultado da equivalência patrimonial 1.869 2.482
Resultado antes do IR e CSLL (583) 1.365
Imposto de renda (7) (711)
Contribuição social (4) (263)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (594) 391

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais       2015      2014
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (594) 391
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para
  conciliação do lucro antes do imposto com o fluxo de caixa
Depreciações e amortizações 754 14
Equivalência patrimonial (1.869) (2.482)
Imposto de renda e contribuição social 11 974
Fluxo de caixa líquido originado
  de atividades operacionais (1.698) (1.103)
Atividades de investimento
Movimentação líquida de aplicações financeiras de longo prazo - 24.454
Aquisição de imobilizado - (18.236)
Alienação de investimentos - 456
Aumento de outros créditos a receber (1) (2.462)
Dividendos recebidos 1.750 -
Outros - 1.109
Fluxo de caixa líquido aplicado
  em atividades de investimento 1.749 5.321
Atividades de financiamento
Aumento no mútuo com partes relacionadas (466) (4.809)
Aumento de AFAC nas investidas (136) -
Aumento (redução) obrigações por aquisição de investimentos - (5.844)
Aumento do contas a pagar - 7.097
Redução de tributos a recolher (5) (59)
Fluxo de caixa líquido aplicado
  em atividades de financiamento (607) (3.615)
Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa (556) 603
Caixa e Equivalentes de caixa
Disponibilidades e valores equivalentes no início do período 626 23
Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período 70 626
Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa (556) 603

10. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre-
sentado:
Companhia Investida Participação     2015      2014
01 0,10% 331 356
02 0,10% 258 254
03 0,10% 223 137
04 0,10% (1) 9
05 0,10% - 0
06 0,10% - 0
07 0,00% - 35
08 0,00% - 43
09 0,00% - 36
10 0,10% 35 33
11 1,00% 255 1
12 0,10% - 0
13 75,00% 1.500 1.500
14 1,00% - 0
15 1,00% - 0
16 0,10% 1 1
17 1,00% (196) (186)
18 0,00% - (11)
19 1,00% (28) (27)
20 0,10% 3 -

2.381 2.181
11. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:

    2014  Adições   Baixas     2015
Imóveis 18.280 - - 18.280
Veículos 74 - - 74
Custo 18.354 - - 18.354
Depreciação (83) (731) - (814)
Líquido 18.271 (731) - 17.540
12. Intangível: Refere-se ao ágio e deságio na aquisição de controladas.
Companhia Investida    2015    2014
01 103 103
02 33.850 33.850
03 (115) (115)
04 (1) (1)
05 (31) (31)

33.806 33.806
13. Passivo circulante: Referem-se às obrigações com vencimentos para
liquidação em curto prazo.    2015    2014
Obrigações por aquisição de imóveis 21 7.097
Obrigações tributárias 9 222
Outras obrigações 9 4

39 7.323
14. Fornecedores e outros débitos a pagar: Referem-se às obrigações ori-
ginalmente pertencentes às empresas nas quais a sociedade possui partici-
pação e que foram assumidas para liquidação futura. 15. Partes relaciona-
das: Os débitos com empresas ligadas estão compostos pelos seguintes
valores:

   2015    2014
Companhia 01 3.410 -

Companhia 02 700 700
Companhia 03 673 -
Companhia 04 1.773 -

6.556 700
16. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de R$
10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. b) Reserva legal: A legislação societária brasileira exige que as
sociedades anônimas apropriem 5% do lucro líquido anual para reserva de
lucros, antes dos lucros serem distribuídos, limitando essa reserva a até
20% do valor total do capital. c) Ajuste de avaliação patrimonial: É compos-
to do efeito da adoção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens
próprios de suas investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento
Técnico CPC 27 e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (1º
de janeiro de 2009).

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Informações gerais: A JGR Participações S.A. é uma sociedade anônima
de capital fechado, com sede no município de Indaiatuba, Estado de São
Paulo, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações so-
cietárias por conta própria. 2. Base para preparação e apresentação das
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, que compreendem as disposições da lei 6.404/76, alterada pelas
leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orien-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para a
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período e o
resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a de-
monstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Receitas e
despesas: As receitas e despesas são registradas pelo seu valor bruto no
mesmo período de competência em que são auferidas. b) Caixa e equivalen-
tes de caixa: Incluem saldos em contas correntes mantidas junto aos esta-
belecimentos bancários. c) Aplicações financeiras: As aplicações financei-
ras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços e não excedem o seu valor de mercado
ou de realização. d) Investimentos: Os investimentos da sociedade em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. e) Imobili-
zado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada
pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para
o bem. f) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço quando
a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: A sociedade adota o regime de
lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% e é acres-
cido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60 mil por trimes-
tre e a contribuição social incide à alíquota de 9%.
4. Caixa e equivalentes de caixa    2015     2014
Bancos 2 265
Aplicação financeira 68 361

70 626
5. Impostos a recuperar: Refere-se ao imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aplicações financeiras. 6. Outros créditos a receber:
Refere-se ao saldo a receber de dividendos de companhia investida. 7. Par-
tes relacionadas: Os créditos com empresas ligadas estão compostos pe-
los seguintes valores:    2015    2014
Companhia 01 - 190
Companhia 02 1.579 1.580
Companhia 03 10.364 10.364
Companhia 04 2.550 3.550
Companhia 05 - 1.295
Companhia 06 19.275 17.653

33.768 34.632
8. Outros créditos a receber - Longo Prazo: Refere-se ao saldo a receber
de partes relacionadas, por venda de participações de controladas. 9. Adian-
tamento para futuro aumento de capital - AFAC: Referem-se a recursos en-
tregues às empresas nas quais a entidade possui participação e que serão
capitalizados em exercícios futuros.
Companhia Investida    2015    2014
01 464 464
02 1 1

465 465

 Demonstração das Reser- Ajuste de
   Mutações do Capital Reserva va  de  avaliação
    Patrimônio Líquido  social     Legal  lucros patrimonial      Total
Saldo em 31/12/2013 10 2 140.102 139 140.253
Ajustes de exercicios anteriores - - (7) - (7)
Ajuste de avaliação patrimonial - - - 145 145
Resultado líquido do exercício/14 - - 391 - 391
Saldo em 31/12/2014 10 2 140.486 284 140.782
Ajustes de exercicios anteriores - - (40) - (40)
Ajuste de avaliação patrimonial - - (2) 2 -
Resultado líquido do exercício/15 - - (594) - (594)
Saldo em 31/12/2015 10 2 139.850 286 140.148

Ednilson Artioli - Administrador / Luis Fernando Tamborlin - Administrador / Olavo Modesto dos Santos Junior - Contador - CRC 1SP222548/O-7

38ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0228068-84.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital, do Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a FÁBIO SABBAG MARTINS, CPF. 281.830.338-90, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
19.049,82 (Jan/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do inadimplemento do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em local 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após o prazo supra 
(isento de custas e honorários advocatícios), pague a quantia reclamada ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão da ação Monitória em Execução, conforme Art. 702 do CPC, sendo advertido de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. O presente será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 
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Ata da Reunião do Conselho de Administração de 23.12.2016
Data, hora, local: 23.12.2016, 11hs, na sede social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º Andar, São 
Paulo/SP. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada por Presidente do Conselho de Admi-
nistração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Con-
selheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Bernard Camille 
Paul Mencier. Mesa: Presidente: Alcides Lopes Tápias, Presidente do Conselho de Administração, e Secretário: Marco 
Antonio Antunes. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito da (i) ratifi cação da interveniência da Companhia na 
contratação de mútuos por BMG Participações S.A., sua acionista, com o Fundo Garantidor de Créditos - FGC; (ii) rati-
fi cação da celebração do Instrumento Particular de Transação entre a Companhia e o Fundo Garantidor de Créditos - 
FGC; (iii) convalidação dos poderes dos representantes legais da Companhia, que assinaram os Contratos de Mútuo e 
o Instrumento Particular de Transação descritos nos itens (i) e (ii) anteriores; (iv) ratifi cação das emissões dos Depósi-
tos a Prazo com Garantia Especial (DPGE II), realizados desde 24.03.2014 pela Companhia; e (v) autorização para ce-
lebração do Instrumento Particular de Assunção de Obrigação, entre a Companhia e o Fundo Garantidor de Crédito – 
FGC e seus respectivos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Deliberações: Após 
análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 1. Nos termos do item (t) do Artigo 16 do Estatuto So-
cial da Companhia, que à época da contratação dos mútuos por sua acionista BMG Participações correspondia aos 
itens (o) e (p) do referido artigo, ratifi car a contratação de mútuos contratados pela BMG Participações S.A., acionista 
da Companhia, com o Fundo Garantidor de Créditos - FGC, nos termos dos Contratos de Mútuo de números FGC-
111113 e FGC-111114, fi rmados entre a Companhia e o Fundo Garantidor de Créditos em 05 de julho de 2011 e seus 
respectivos aditamentos (“Contratos de Mútuos”), nos quais a Companhia fi gurou como interveniente anuente. 2. Nos 
termos do item (t) do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, ratifi car a celebração, pela Companhia, do Instru-
mento Particular de Transação, celebrado em 23.06.2016 com o Fundo Garantidor de Créditos - FGC, a BMG Participa-
ções S.A. e o Banco Cifra S.A. 3. Convalidar os poderes dos representantes legais da Companhia que assinaram, em 
nome da Companhia, (i) os Contratos de Mútuo e seus posteriores aditivos, descritos no item 1 acima; e o (ii) Instru-
mento Particular de Transação, descrito no item 2 acima. 4. Ratifi car as emissões dos Depósitos a Prazo com Garantia 
Especial (DPGE II), captados pela Companhia, bem como os Instrumentos Particulares de Cessões Fiduciárias de Direi-
tos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, realizadas desde 24.03.2014 pela Companhia, até a presente data. 5. 
Autorizar a Companhia a celebrar o Instrumento Particular de Assunção de Obrigações, à partir desta data, com o Fun-
do Garantidor de Crédito – FGC, com a emissão de Certifi cado de Depósito Bancário (CDB), até o valor de 
R$200.000.000,00, bem como, os respectivos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. 
Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. Lavratu-
ra da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encer-
rada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e acha-
da conforme, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 23.12.2016. Alcides Lopes Tápias. Ângela Annes Guima-
rães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Roberto Faldini. Bernard Camille Paul Mencier. Confere com a 
original, Lavrada em livro próprio. Alcides Lopes Tápias - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário. 
JUCESP nº 1.263/17-1 em 04.01.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Rerrati  cação de 28.11.2016
Data, hora, local das Assembleias: 28.11.2016, 10hs, na sede social estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. Convocação e Presenças: Tendo sido os 
editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 18, 19 e 22.11.2016 e no jornal “Empresas & Negó-
cios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da sociedade, em suas edi-
ções de 18, 19 e 22.10.2016, a AGE foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,12% 
das ações com direito a voto, representativas do capital social da Sociedade. Mesa: Os trabalhos foram presididos por 
Marcio Alaor de Araújo e secretariados por Marco Antonio Antunes. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratifi cação 
da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.10.2016 (“Ata de AGE de 24.10.2016”), na qual foi apro-
vada a redução do capital social da Sociedade, no montante de R$400.000.000,00 para: (i) ratifi car que a redução do 
capital social da Sociedade foi aprovada sem cancelamento de ações ordinárias, conforme previsto no item 5(i) da Ata 
de AGE de 24.10.2016; (ii) retifi car o item 5(iii) da Ata de AGE de 24.10.2016, de forma a expressamente dele constar 
que os valores da redução serão restituídos a todos os acionistas da Sociedade, em espécie, na proporção de suas par-
ticipações no capital social; (iii) retifi car a Ata de AGE de 24.10.2016 para, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, 
constar que o capital social será reduzido por ser considerado excessivo em relação aos objetivos da Sociedade; e (iv) 
ratifi car as demais deliberações constantes da Ata de AGE de 24.10.2016 não expressamente alteradas na presente 
AGE. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: (i) Retifi car o item 5(i) da Ata de AGE de 
24.10.2016, para, nos termos do artigo 173, da Lei 6.404/76, registrar que o capital social será reduzido por ser consi-
derado excessivo em relação aos objetivos da Sociedade, de modo que referido item passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Aprovada a redução do capital social da Sociedade, no montante de R$400.000.000,00, por ser consi-
derado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando dos atuais R$ 2.904.477.365,91, para R$ 
2.504.477.365,91, sem qualquer alteração do número de ações de emissão da Companhia” (ii) Retifi car o item 5(iii) 
da Ata de AGE de 24.10.2016 para expressamente constar que os valores da redução do capital social acima ratifi ca-
do, assim que autorizados, serão restituídos aos acionistas, em espécie, na proporção de suas participações no capital 
social da Sociedade, de maneira que referido item da Ata de AGE de 24.10.2016 passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “A efetiva redução de capital social, com a consequente restituição aos acionistas, em moeda corrente nacio-
nal e na proporção de suas participações no capital social da Sociedade, está condicionada (a) ao término do prazo 
para oposição de credores nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, e (b) à aprovação do Banco Central do Brasil, 
nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis.” (iii) Ratifi car as demais deliberações constantes da Ata de AGE de 
24.10.2016 não expressamente alteradas na presente AGE, incluindo: (iii.a) que, conforme deliberado acima, o capital 
social da Companhia passará a ser de R$ 2.504.477.365,91, dividido em 24.806 ações ordinárias nominativas, sem va-
lor nominal, e o artigo 5º “caput”, do Estatuto Social, passará a assim se redigir: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 
2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. (iv) a efetiva redução 
de capital social, com a consequente restituição aos acionistas, em moeda corrente nacional, na proporção de suas par-
ticipações no capital social da Sociedade está condicionada: (a) ao término do prazo para oposição de credores nos ter-
mos do artigo 174 da Lei 6.404/76, conforme Ata de AGE de 24.10.2016, publicada em 25.10.2016; e (b) à aprovação 
do Banco Central do Brasil, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis. (v) A Diretoria da Companhia fi ca auto-
rizada a praticar todos e quaisquer atos e a fi rmar todos e quaisquer documentos necessários à execução destas deli-
berações ora tomadas. (vi) Não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida, os acionistas deliberaram pelo encer-
ramento da presente AGE de Rerratifi cação. (vii) A efi cácia das deliberações acima está condicionada a homologação 
do presente ato pelo Banco Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual 
se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no 
Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi can-
do autorizada a sua publicação. São Paulo, 28.11.2016. Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ânge-
la Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Gui-
marães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Gui-
marães. COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ri-
cardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e 
Ângela Annes Guimarães. CSMG – Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo 
Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turisticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. An-
tonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araújo - Presidente 
da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. JUCESP nº 1.326/17-0 em 04.01.2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2016 ÀS 10 HORAS

CERTIDÃO: Secretária de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Certifico o 
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob nº 1.663/17-3 em 04.01.2017. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Infl ação 
cresce em 
seis das 

sete capitais 
pesquisadas
O Índice de Preços ao 

Consumidor  Semana l 
(IPC-S) avançou 0,12 pon-
to percentual nos primeiros 
15 dias do ano, fechando as 
duas primeiras semanas de 
janeiro em 0,62%, contra os 
0,5% da última quinzena do 
ano passado. Os dados re-
lativos ao IPC-S do período 
foi divulgado ontem (17) 
pelo Ibre-FGV e refl etem 
alta de preços entre a última 
quinzena do ano passado e 
a primeira quinzena deste 
ano em seis das sete capitais 
do país.

A única exceção foi o 
Rio de Janeiro, onde o 
IPC-S caiu 0,01 ponto 
percentual ao regredir de 
0,79% para 0,78% entre a 
última quinzena de 2016 
e a primeira de 2017. Em 
Belo Horizonte, a segun-
do maior alta entre as 
capitais, a taxa fechou a 
primeira quinzena de 2017 
em 0,68%, neste caso um 
resultado 0,21 ponto per-
centual acima da taxa da 
quinzena imediatamente 
anterior (0,47%). 

Em Salvador, a taxa pas-
sou de 0,39% para 0,60% 
- os mesmos 0,21 ponto 
percentual de alta entre os 
períodos. A  maior variação 
percentual foi registrada na 
cidade de Porto Alegre: 0,27 
ponto percentual (de 0,33% 
para 0,6%). Em São Paulo a 
taxa passou de 0,41% para 
0,53% e em Recife de 0,62% 
para 0,63% (ABr).

Saibam quantos esta escritura virem que, aos dias dezoito (18) do mês de maio do ano de dois mil e quinze (2015),
nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, em diligência à Avenida Paulista, 2.439, 10º
andar, conjunto 102, perante mim, escrevente, compareceram partes entre si justas e contratadas, como
outorgantes e reciprocamente outorgada, como sócia fundadora da Persico Logística S.A. e única subscritora da
totalidade do capital social: Persico Pizzamiglio S.A., com endereço na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo,
na Rodovia Presidente Dutra, km 214,5 - Bairro Bonsucesso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.091.013/0001-08,
constituída em 09 de maio de 1952, conforme registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - sob
nº 142.977, em sessão de 23 de maio de 1952 e posteriores alterações, sendo a última delas datada de 30 de abril
de 1996, e registrada na mesma Junta Comercial sob nº 75.064/96-0, em sessão de 23 de maio de 1996, os quais
se encontram arquivados nestas Notas, em pasta própria nº 1507/2015, neste ato representada por sua Gestora
Pluricorp S.A, com sede nesta Capital, à Avenida Paulista, 2.439, 10º andar, conjunto 102, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 060.681.046/0001-45, com seu estatuto
Social Consolidado em 02 de dezembro de 1994, arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP, sob o número 196.810/94-2, e posteriores alterações datadas de 05 de outubro de 1995, arqui-
vado e registrado na citada Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o numero 177.47295-9 em 04 de junho
de 2001, arquivado e registrado na citada JUCESP sob o numero 145.988/01-6, neste ato representada nos termos
do antigo 7 de sua mencionada consolidação contratual, por seu Diretor Presidente Elie Michel Nasrallah, brasi-
leiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade Registro Geral número 3.418.475, expedida pela Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Física do Ministério da
Fazenda sob número 456.989.378-34, com endereço comercial na sede da outorgante, reeleito pela Ata de Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2014, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
- JUCESP sob o numero 269.907/14-2, em 11 de setembro de 2014, Todos os atos societários da Outorgante ficam
arquivados nestas notas sob numero 1505/2015. O presente juridicamente capaz, foi identificado através dos
documentos acima mencionados, ora apresentados no original, do que dou fé. E, pela outorgantes e reciprocamen-
te outorgada, na forma como vem representada, me foi dito que: 1. - Objeto e Deliberações: Constituição da
Sociedade Anônima, sob a denominação de Persico Logística S.A, como Subsidiária Integral da empresa
Persico Pizzamiglio S.A., consoante disposto no Artigo 251 da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, está
declarada constituída, nesta data, a Sociedade Anônima, sob a denominação social de Persico Logística S.A.,
com sede no Estado de São Paulo, Capital, na Avenida Paulista, 2.439, 10º andar, conjunto 102, parte, com
capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações, ordinárias, nominativas,
sem valor nominal. A empresa Persico Pizzamiglio S.A. declara subscrever nesta data a totalidade das ações
ordinárias nominativas, integrantes do capital social da Persico Lojística S.A., no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais). Verificando-se, conforme boletim de subscrição, a subscrição de 100% (cem por cento) das ações e
a integralização, em dinheiro, correspondente a 10% (dez por cento) das ações subscritas, no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), os restantes 90% (noventa por cento) serão integralizados dentro do prazo de até
1 (um) ano, contado desta data. 2. - Estatuto Social: Constituída a sociedade Persico Logística S.A., o seu
Estatuto Social, devidamente aprovado, vai a seguir transcrito e será arquivado junto com a presente na Junta
Comercial do Estado de São Paulo; 3 - Denominação, Duração, Sede e Objeto Social - Artigo 1. Persico
Logística S.A., é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe
forem aplicáveis, vigorando por prazo indeterminado. Artigo 2. A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.439 - 10º andar, conjunto 102, parte, CEP 01311-936. Artigo
3. A sociedade tem por objeto social a exploração de armazéns gerais; prestação de serviços de logística, próprio
ou de terceiro, movimentação e logística de mercadorias em geral, a locação e sublocação de imóveis próprios ou
de terceiros e a exploração de atividades ligadas direta ou indiretamente a serviços de transporte de cargas,
planejamento logístico, carga, descarga, transbordo, movimentação e armazenagem de mercadorias e
contêineres, a execução de quaisquer atividades afins, correlatas, acessórias ou complementares. Capital Social
e Ações - Artigo 4. O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações,
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1. A sociedade poderá emitir títulos múltiplos representati-
vos das ações. Parágrafo 2. As cautelas, títulos múltiplos ou certificados de ações, serão assinados por dois
diretores. Parágrafo 3. A sociedade poderá emitir debêntures, respeitadas, no caso das emissões para oferta
pública, as condições estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Administração - Artigo 5. A sociedade
será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por (2) dois Diretores, com as seguintes designações:
Diretor Presidente e Diretor Jurídico, tendo os mesmos os poderes conferidos em Lei e por este Estatuto Social,
permitindo-se, em qualquer caso a reeleição, dispensando-se a constituição de caução em garantia das gestões,
sendo os mandatos de 03 (três) anos. Parágrafo Primeiro. A remuneração da Diretoria Executiva será fixada
anualmente pela Assembleia Geral, os diretores eleitos tomarão posse na forma do que dispõe o artigo 149 da Lei
6.404/76, tendo os requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades, contempladas na mesma
Lei artigos 145 a 158. Parágrafo Segundo - Em se verificando caso de vacância de cargo que resulte em diminuição
do número mínimo de diretores a substituição deverá ser procedida pela Assembleia Geral, no prazo máximo de 30

Persico Logística S.A.
(Em Constituição)

Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima, sob a Denominação Social de Persico Logística S.A.
(trinta) dias, contados do evento que deu causa a substituição, através de Assembleia convocada para essa
finalidade. Funcionamento e Competência da Diretoria Executiva - Artigo 6. A Diretoria se reunirá sempre que os
interesses sociais o exigirem, deliberando por maioria simples de votos, tendo o Diretor Presidente o voto de
desempate. Artigo 7. Observado o que dispõe este Estatuto a Diretoria tem os mais amplos e gerais poderes de
representação. administração dos negócios sociais, de acordo com o seu objetivo social, considerando-se
validamente obrigada mediante: a) assinatura isolada do Diretor Presidente; b) a assinatura conjunta de um Diretor
e um procurador, ou dois procuradores, no limite dos poderes que lhes forem conferidos no instrumento de man-
dato, cuja outorga de poderes deverá obedecer o parágrafo único adiante. Parágrafo Único: As procurações serão
outorgadas pelo Diretor Presidente. Conselho Fiscal - Artigo 8. A sociedade terá um Conselho Fiscal, não perma-
nente e, quando em funcionamento, será composto por 3 (três) membros efetivos, tendo cada membro efetivo o
seu respectivo Suplente, pelo que, quando da eleição deverá ficar consignada essa suplência. Parágrafo Único.
Aplica-se ao Conselho Fiscal, quanto ás normas de eleição, funcionamento, requisitos, impedimentos, investidura,
obrigações, deveres e responsabilidades e remuneração o que dispõe a Lei 6.404/76, artigos 161 a 165-A, seus
parágrafos, incisos e alíneas, submetendo-se os membros do Conselho Fiscal às seguintes regras: a) quanto à
investidura dos cargos, ao que dispõe o artigo 149 da Lei 6.404/76; b) a competência dos Conselheiros é individual,
pelo que o Conselho Fiscal não funcionará com caráter de colegiado, tendo cada Conselheiro o direito de lançar,
no respectivo Livro de Atas do Conselho Fiscal, individualmente todos os pareceres que julgar conveniente; c) a
entrega dos documentos e comunicações contidas no artigo 163, incisos Ill , VI e VII e parágrafos primeiro e
terceiro da Lei 6.404/76, deverão ser efetivadas pelos órgãos de administração da companhia, a cada um dos
Conselheiros, individualmente. Assembleias Gerais - Artigo 9. As Assembleias Gerais serão convocadas na for-
ma da lei, por determinação de qualquer um dos Diretores. Parágrafo Único. - As Assembleias serão presididas
pelo Diretor Presidente ou na sua ausência, pelo Diretor Jurídico, este, por sua vez, escolherá o seu Secretário
para a composição da mesa. Artigo 10. As Assembleias serão realizadas: a) ordinariamente e anualmente, com a
finalidade prevista no artigo 132 da Lei 6.404/76, nos quatro primeiros meses subsequentes ao encerramento do
exercício social e. b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Exercício Social, Lucros
e Dividendos - Artigo 11. O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada
ano, findo o qual será elaborado o balanço geral e as demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 12. Levan-
tado o balanço geral, com observância dos preceitos legais e feitas as amortizações necessárias, inclusive paga-
mento de participações a debêntures circulação, apurar-se-á o lucro liquido, o qual terá a seguinte destinação: a)
5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital
Social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição de dividendos obrigatórios e cumulativos, a serem pagos
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) do encerramento de cada exercício social; c) o restante terá o
destino que os acionistas decidirem em Assembleia Geral. Liquidação - Artigo 13. A sociedade entrará em liquida-
ção nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho
Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Disposições Aplicáveis -
Artigo 14. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pelas disposições contidas na Lei 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 e demais disposições legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis. Eleição da Diretoria
Executiva -  3. - Cumpridas todas as formalidades legais e declarada formalmente constituída a Pérsico Logística
S.A., procede-se, imediatamente: (i) A eleição da Diretoria, para o triênio 2015/2018, com a remuneração mensal
correspondente a 1 (um) salário mínimo, sendo eleitos os seguintes membros: a) Diretor Presidente: Elie Michel
Nasrallah brasileiro, casado, engenheiro, com endereço à Avenida Paulista, 2.439, 10º andar, conjunto 102, São
Paulo, Capital, portador da carteira de identidade RG nº 3.418.475 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
456.989.378-34; b) Diretor Jurídico: Jurandi Amaral Barreto, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade RG nº 11.535.904-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.596.508-28, com endereço na Avenida
Paulista, nº 2439 10° andar, conjunto 102, São Paulo, Capital; (ii) Pela não instalação do Conselho Fiscal até
ulterior, deliberação dos acionistas; (iii) Todos os Diretores retro qualificados e abaixo assinados, declarando
aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e, ademais, não estarem inabilitados ou incursos em quaisquer dos
crimes previstos no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei 6.404/76, que os impeçam de exercer atividade empre-
sarial, considerados automaticamente empossados; ressalvado que, no caso de comprovação de sua falsidade
será nulo de pleno direito, perante o registro do comércio, o ato a que se entrega esta declaração, sem prejuízo
das sanções a que estiverem sujeitos. Finalmente, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados me foi dito que
aceitavam esta escritura em seus expressos termos. Assim o disseram, do que dou fé; pediram-me e eu lhes lavrei
a presente escritura, a qual depois de feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, foi achada em tudo conforme,
aceitaram, outorgaram e assinam na forma redigida. Dou fé. Eu, (a) Érica de Cássia Guimarães Rodrigues da
Silva, escrevente habilitada a lavrei. Eu, (a.) Paulo Roberto Fernandes, Tabelião, a subscrevo e assino.
(a.a.) //// Paulo Roberto Fernandes //// Elie Michel Nasrallah //// Nada mais: Trasladada na mesma data, dou fé.
Eu, a conferi, subscrevo e assino em público e raso. Em Testemunho da Verdade, 9º Tabelião De Notas, Bel. Paulo
Roberto Fernandes - Tabelião, Bel. José Solon Neto - Tabelião Substituto; Bel. Airton Fernando Poletto - Tabelião
Substituto; Homero Caires Frias - Tabelião Substituto.  Livro nº 10.530 - Página nº 325 - AM - Segundo Translado.



O republicano Donald 

Trump prestará 

juramento como 

novo presidente dos 

Estados Unidos com 

a popularidade mais 

baixa que um líder 

político já registrou 

em 40 anos no país, 

de acordo com uma 

pesquisa publicada 

ontem (14).

Dados divulgados pelo 
jornal "The Washing-

ton Post" e e pela rede 
"ABC" afirmam que a po-
pularidade de Trump não 
supera os 40%, enquanto 
54% dos eleitores matêm 
sentimentos contrários ao 
magnata. Antes de tomar 
posse, o democrata Barack 
Obama tinha uma aprovação 
de 79%. Já o republicano 
George W.Bush tinha 62% 
e o também democrata Bill 
Clinton, 68%.

A pesquisa, porém, destaca 
que, apesar da impopulari-
dade, a maioria dos norte-
americanos demonstra oti-
mismo em relação à gestão 

de Trump e ao cumprimento 
de suas promessas de cam-
panha, como a retomada do 
crescimento econômico e a 
luta contra o terrorismo. Os 
maiores pontos de crítica a 
Trump se referem ao escân-
dalo dos ataques de hackers 
que teriam partido da Rússia 
e suas relações com Moscou. 
Vencedor das eleições de 
novembro contra a candidata 
democrata Hillary Clinton, 
Trump logo reagiu à pesquisa 
no Twitter. 

"As mesmas pessoas que 
fizeram as pesquisas elei-
torais falsas, e estavam er-
radas, agora fazem rankings 
de aprovação. São manipula-
dos, como antes", escreveu 
o magnata. A resposta de 
Trump foi uma alfinetada 
ao jornal "The Washington 
Post", que publicou antes 
das eleições que a candidata 
Hillary Clinton seria a mais 
votada. O jornal acertou, 
mas Trump venceu no colé-
gio eleitoral. O republicano 
toma posse na próxima 
sexta-feira (20) como novo 
presidente dos Estados 
Unidos (ANSA).

Trump assume 
Presidência com maior 
rejeição em 40 anos
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Especial

Legais ou ilegais, estudantes ou profi ssionais, imigrantes 
recentes ou “veteranos”, os brasileiros residentes nos 
EUA não estão tranquilos. Afi nal, as últimas nomeações de 

Trump para seu gabinete, sinalizam com razões concretas para 
as apreensões dos “brazucas”. Além de ter feito da “deportação 
em massa” de imigrantes ilegais um dos cavalos de batalha de 
sua campanha, o magnata nomeou o senador republicano Jeff 
Sessions, conhecido por seu discurso anti-imigração, como se-
cretário de Justiça dos Estados Unidos.

Sessions fi cou conhecido por defender a criação de limites para 
a imigração legal, com o argumento de que a mesma reduziria 
o salário dos cidadãos americanos. “O que Trump espera, na 
verdade, é que os estrangeiros se autodeportem, ou seja, que 
graças ao medo e à tensão social as pessoas desistam e voltem 
para os seus países, sem que os EUA tenham que desembolsar 
com prisões ou deportações”, explicou Carlos Eduardo Siqueira, 
professor e pesquisador da Universidade de Massachusetts, que 
atua desde 2003 no setor de Saúde Pública na área de imigração 
brasileira.

“A crise econômica atual do 
Brasil vem expulsando muita 
gente que perdeu o emprego, o 
negócio ou mesmo a esperança. 
Estamos vendo uma onda de 
imigração brasileira semelhante 
à do período Collor. A imigração 
brasileira hoje é nacional, não é 
mais local como há alguns anos, 
quando os EUA recebiam muita 
gente de Minas Gerais. Hoje 
temos uma massa de pessoas 
que chegam de todas as partes 
do Brasil”, afi rmou Siqueira. 
“O Trump me lembra muito o 
[ex-primeiro ministro italiano 
Sílvio] Berlusconi. Ele muda 
de opinião muito rapidamente e exagera o tempo todo. Mas 
continua a insistir que a imigração será uma questão central do 
seu governo”, contextualizou o professor. 

“Acredito que Trump vá apertar o cerco, mesmo porque no 
contexto mundial a imigração não é vista hoje com bons olhos. 
Existe apoio dentro da sociedade atual para reprimir e para tratar 
a  imigração como caso de polícia. Eu não sou otimista. Penso 
que boa parte da comunidade brasileira ainda não acordou, mas 
vai acordar em breve para a gravidade do que vem por aí. Mas 
já existe um medo crônico, latente e presente na comunidade 
brasileira dos Estados Unidos”, afi rmou Siqueira.

Para o administrador brasileiro Rubens Vianna, 31 anos, que mora 
há 11 anos na Flórida e faz MBA em Finanças no Rollins College, 
há bastante ansiedade em relação ao futuro com Trump. “Acho que 
a situação já é difícil para o imigrante que quer trabalhar e fi car 
aqui legalmente. E, como [o novo presidente]  é muito radical, a 
expectativa é que a situação vá fi car mais difícil ainda”, afi rmou.

“Quando você está há 11 anos em um país, você cria laços com 
a cultura, com as pessoas, com o estilo de vida. E meu desejo é 

Às vésperas da posse, brasileiros 
nos EUA estão apreensivos

Com a proximidade da posse do novo presidente americano, a comunidade brasileira nos Estados Unidos segue 
apreensiva por conta das declarações de Donald Trump. Afi nal, uma das promessas de campanha do republicano 
foi a deportação em massa de imigrantes ilegais

continuar aqui. Então, dá uma insegurança sim”, disse Rubens. 
“Para se ter uma ideia, nos dois dias seguintes à eleição de 
Trump, o site de imigração do Canadá fi cou fora do ar, tamanha 
a quantidade de pessoas que tentou acessá-lo para pesquisar a 
possibilidade de se mudar para lá”, contou.

“Nossa comunidade está doente”
Ilma Paixão, que mora nos EUA há 32 anos e é delegada do 

Partido Democrata, confi rma a ansiedade com a chegada de Trump 
entre os milhares de brasileiros da região de Boston. “Cheguei 
aqui com 19 anos de idade. Eu me casei e tive meus fi lhos aqui. 
Sou uma mulher negra, do Brasil, tive que driblar o estereótipo 
‘mulata do Sargentelli’”, conta Paixão, que hoje é dona de uma 
rede de rádios dirigidas às comunidades afroamericanas e bra-
sileiras nos Estados Unidos.

“A nossa comunidade está doente. Todas as minorias, mas 
principalmente os imigrantes, os brasileiros, porque é muito 
difícil verifi car que uma pessoa possa ganhar a eleição com uma 

linguagem de rejeição. Todos 
estamos no mesmo barco, falo 
isso tanto como delegada do 
governo como representante 
da comunidade. Mas o mais 
inquietante é o sentimento do 
desconhecido. Você está sen-
tindo uma pressão, e não sabe 
exatamente quais serão suas 
consequências”, disse ela.

“No entanto, não acredito que 
haverá muitas deportações de 
imediato. Durante o governo 
Obama, que considero um su-
perpresidente, houve várias de-
portações, isso não é novidade. 
O que vai piorar é o aumento de 

brasileiros que estão chegando, não necessariamente preparados 
para enfrentar as difi culdades da crise americana, que eles com 
certeza encontrarão aqui”, disse a comunicadora.

“Não acreditávamos que Trump 
fosse vencer”

A socióloga brasileira Natalícia Tracy mora nos EUA há 25 anos 
e é diretora-executiva do Centro do Trabalhador Brasileiro em 
Boston, criado há mais de 20 anos. “Nosso trabalho principal é 
educar os brasileiros sobre seus direitos aqui e advogar em seu 
favor. Para ser honesta, por mais que estivéssemos preocupados 
com uma possível vitória de Trump, não acreditávamos que ele 
fosse ganhar. Nos pegou de surpresa. No dia seguinte à eleição, 
estávamos em prantos, passamos por uma fase de depressão,  
um luto pelas conquistas sociais da América que conhecíamos”, 
admitiu ela.

“Sabemos que haverá mudanças muito grandes que vão afetar a 
comunidade de imigrantes, que estão mais expostos, como os la-
tinos, os brasileiros, imigrantes sem documentação, os estudantes 
com vistos temporários, a ansiedade é muito grande. Sentimos uma 
onda de racismo forte nos espaços públicos, há pessoas nas ruas 

dizendo ‘vão embora’. Existem 
também casos de crianças nas 
escolas que desejam ir para casa 
com medo de que suas mães ou 
pais tenham sido deportados, 
porque algum colega sugeriu 
que isso poderia acontecer”, 
relatou a socióloga.

Tracy afirma, “para descon-
trair”, que “ainda bem que 
os candidatos não cumprem 
suas promessas”. “Infeliz-
mente as pessoas que Trump 
está nomeando para compor 
seu gabinete se posicionam 
bem à direita, estamos nos 
preparando para o pior. No 
entanto, a verdade é que já 
convivemos com uma política 
de deportação em massa, não 
é uma novidade. São 1,1 mil 
pessoas sendo deportadas 
todos os dias”, finalizou a 
socióloga (Rádio França In-
ternacional).

O senador republicano Jeff Sessions, conhecido por seu 
discurso anti-imigração, foi nomeado por Trump

para ser o novo secretário de Justiça.
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O presidente Barack Obama cumprimenta o presidente 
eleito, Donald Trump, no Salão Oval da

Casa Branca, em Washington.
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Conhecendo melhor 
seu cliente com

a Internet das Coisas

Nos últimos anos, temos 

ouvido falar e muito 

sobre a Internet das 

Coisas (IoT). Como se 

sabe, os dispositivos 

conectados por ela 

emitem dados que as 

empresas coletam e 

utilizam da forma que 

for mais conveniente 

para os seus negócios

Aparelhos móveis, sis-
temas de automação 
residencial, transportes 

e até mesmo plataformas de 
petróleo estão disponibilizan-
do hoje um fl uxo enorme de 
informações durante todo o 
momento em que estão em 
funcionamento. O mais co-
mum é que elas sejam usadas 
para a execução de ações de 
manutenção preventiva ou 
na identifi cação de possíveis 
falhas, mas há muitas outras 
áreas de negócio que podem se 
benefi ciar da IoT e das ideias 
que podem ser extraídas dos 
dados.

Varejo - As empresas estão 
fazendo uso da Internet das 
Coisas por meio dos beacons, 
pela tecnologia Bluetooth, para 
entender a movimentação dos 
clientes dentro das lojas. Com o 
GPS do smartphone do cliente 
habilitado, uma marca poderá  
saber sua posição exata na loja 
ou no shopping. Se ele tiver 
concordado em receber men-
sagens de marketing, esses 
dados podem ser combinados 
com registros históricos, como 
informações demográficas 
ou histórico de compras, por 
exemplo, e o varejista pode 
lançar mão de uma nova oferta, 
usando canais como e-mail 
marketing, SMS ou o aplicativo 
da loja. Há também a opção das 
geofences, áreas delimitadas 
por meio de coordenadas pelas 
quais, toda vez que o cliente 
entrar ou sair delas, as marcas 
podem divulgar suas ofertas 
diretamente nos aplicativos.

Manufatura - O setor ma-
nufatureiro é, provavelmente, 
o único no qual se ouve falar 
sobre Internet das Coisas e 
dispositivos conectados com 
mais frequência. Carros, aviões 
e outros meios de transporte 
têm computadores e sensores 
com tecnologia embarcada 
enviando dados para vários 
locais e de forma constante. 
Agora, esses dados estão 
sendo aplicados com maior 
freqüência em aparelhos ele-
trônicos e eletrodomésticos. 
Os fabricantes os usam para 
melhorar a qualidade e tam-
bém o design de seus produtos. 
Eles também podem usar a 
IoT para vender diretamente 
ao cliente, sem a necessidade 
de intermediários. Grandes 
fabricantes vendem por meio 
de concessionárias. Conforme 
os modelos de negócios vão 
mudando e novas práticas de 
vendas vão sendo adotadas, 
as marcas têm acesso direto e 
um maior envolvimento com o 
cliente fi nal, sem depender de 

um revendedor ou parceiro de 
marketing.

Seguros - Os dados telemá-
ticos coletados dos veículos 
pelos equipamentos de bordo 
fornecem informações sobre o 
comportamento do motorista, 
o desempenho do veículo 
e possíveis surgimentos de 
falhas. Com frequência, os 
agregadores e fornecedores 
vendem esses dados às segura-
doras, que podem usá-las para 
informar os clientes sobre a 
política de subscrição e assim 
ampliar suas vendas. Imagine 
receber um e-mail de sua 
seguradora informando que 
seu fi lho está dirigindo muito 
rápido e de forma imprudente. 
Com essas informações, você 
pode sentir a necessidade 
imediata de fazer um seguro 
para o carro da família.

Telecom - Para as opera-
doras telefônicas, o streaming 
analítico está surgindo como 
uma maneira de avaliar infor-
mações valiosas sobre os clien-
tes. É cada vez mais comum 
elas coletarem dados sobre 
como os clientes usam sua 
rede, quanto do plano de dados 
vem sendo usado, bem como 
a frequência e a velocidade de 
consumo. Essas informações, 
somadas a muitas outras, 
permitem que as operadoras 
estejam mais bem prepara-
das antes de tomar qualquer 
decisão junto ao marketing. A 
partir daí, o preço, o volume e 
a validade das ofertas podem 
ser checados em tempo real, 
de modo que garantam sua 
relevância e efi cácia na comu-
nicação com os clientes.

Finanças - Os bancos tradi-
cionais estão implementando 
mudanças na maneira como 
vêm operando no mercado 
fi nanceiro. Por isso, é impor-
tante que as empresas do setor 
coletem dados por outros ca-
nais. Sites, aplicativos móveis e 
serviços de call center estão se 
tornando muito valiosos como 
fontes de informação. Hoje, 
há mais dados sendo trans-
mitidos em caixas eletrônicos 
e aplicativos móveis, usados 
como insights para a oferta 
de conteúdo relevante aos 
clientes pelos canais digitais. 
Quanto ao call center, quando 
um cliente entra em contato, 
as empresas estão usando da-
dos de streaming, junto com 
registros históricos, no intuito 
de realizar uma oferta mais 
relevante e personalizada.

A Internet das Coisas veio 
para fi car. É um caminho sem 
volta. Os dados coletados são 
usados para melhorar a quali-
dade de nossas experiências 
com as marcas, em diversos 
setores. E são esses grandes 
avanços na tecnologia que vão 
continuar a melhorar e a remo-
delar os modelos de negócios 
de diversas indústrias, não se 
limitando apenas às ações de 
marketing, mas levando a uma 
experiência com os consumi-
dores mais pessoal, relevante 
e efi caz.

(*) É gerente de Customer Intelligence 
do SAS América Latina

Fernanda Benhami (*)

São Paulo, quarta-feira, 18 de janeiro de 2017
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News@TI
Gestão Diária é tema de curso do Grupo IMAM

@O Grupo IMAM, especialista em Consultoria e Treinamento, vai 
realizar no próximo dia 7 de fevereiro, em São Paulo, um curso 

sobre gestão diária e rotina. O objetivo é compreender a essência da 
gestão e liderança no ambiente LEAN e as principais diferenças em 
relação ao ambiente tradicional. Os participantes serão capazes de 
identifi car as importantes diferenças entre as aplicações na indústria 
e no escritório e terão uma visão das principais perdas e ferramentas 
mais utilizadas, além de aprenderem o passo a passo da metodologia 
de implementação (www.imam.com.br).

Game “Sweet Meat” permite interação via 
Twitter 

@O game Sweet Meat, disponível para smartphones nos siste-
mas Android e iOS, combina o estilo casual do gênero “infi nite 

runner” (corrida com obstáculos) e uma interação social inovadora: 
os jogadores infl uenciam o desempenho dos adversários por meio 
de Tweets. No game, que traz personagens divertidos e comandos 
simples, o jogador precisa correr e vencer ameaças como motos-
serras, campos minados, unicórnios, galinhas em chamas e outros 
perigos - armadilhas que podem ser enviadas por adversários via 
Twitter. Para jogar Sweet Meat, disponível em Português e mais cinco 
idiomas (espanhol, inglês, francês, alemão e italiano), basta baixar o 
aplicativo (@OneEyeAnt).

Luiz Alexandre Castanha (*)

Ela infl uencia, inclusive, 
algumas fórmulas con-
sideradas eternas, como 

o Modelo de Aprendizagem 
70/20/10. Segundo a metodo-
logia, 70% do que aprendemos 
é decorrente da prática do 
nosso dia a dia, 20% ocorre 
graças à interação com outras 
pessoas e 10% vem da educa-
ção formal, com aulas, livros e 
professores.

Esse modelo foi desenvolvido 
na década de 80, graças às pes-
quisas dos professores Morgan 
McCall, Robert Eichinger e 
Michael Lombardo, do Centre 
for Creative Leadership, uma 
instituição sem fi ns lucrativos 
localizada na Carolina do Norte (EUA). O modelo nasceu da 
pesquisa que buscava mostrar quais são os principais pontos de 
desenvolvimento de experiências dos gestores de sucesso.

O 70/20/10 vem se mostrando compatível com a realidade 
dos profi ssionais. A prática é sim responsável pela maior parte 
do aprendizado, deixando a interação e a educação formal em 
segundo e terceiro lugar.

Mesmo com a Internet e todas as possibilidades das novas 
tecnologias, este modelo se mantém atual. Hoje temos novas 
ferramentas de aprendizagem, que tornam o conteúdo mais in-
teressante e as interações mais ricas, aproximando-as cada vez 
mais da realidade sem interferir na quali-
dade do trabalho oferecido. Se pararmos 
para observar cuidadosamente, temos 
ferramentas que podem ser aplicadas em 
todas as categorias deste modelo, sempre 
de maneira vantajosa.  

Para os “70% de prática”, podemos citar 
ferramentas como realidade virtual, reali-
dade aumentada e games. A experiência 
de conseguir vivenciar o dia a dia do tra-
balho, mas em uma realidade controlada, 
traz segurança para o aprendiz e economia 
para a empresa. O colaborador não precisa 
interromper o trabalho de determinado 
setor para treinar, ele pode treinar suas 
habilidades em um ambiente controlado 
para aprender mais e melhor.

Dizem que a habilidade mais difícil de ser treinada é o compor-
tamento perante uma situação que não é ideal. Muitos duvidam 
que o comportamento possa ser treinado antes de “entrar em 
campo”, mas graças a estas tecnologias, profi ssionais de diversas 
áreas estão tendo a oportunidade de aprender e treinar antes de 
realmente precisar enfrentar o cenário real.

Um exemplo muito interessante é a Classe de Realidade 
Virtual, utilizada para treinar futuros professores nas univer-
sidade. O sistema conecta atores com personagens dentro de 
uma sala de aula. Cada ator é responsável por recriar um tipo 
comum de estudante, como o aluno disperso, o que fi ca usando 
o celular ou aquele que faz diversas pausas inconvenientes. 
Esses “alunos virtuais” interagem com o futuro professor, 
que pode estar a quilômetros de distância. O professor que 

As novas tecnologias aplicadas 
ao modelo 70/20/10

A tecnologia vem transformando todos os momentos de nossa vida, tanto pessoal quanto profi ssional. 
Naturalmente, ela apresenta novos rumos também para o mercado de educação corporativa

está passando pelo treinamento precisa conseguir ensinar os 
alunos e mantê-los atentos ao conteúdo. Para isso, ele conta 
com a ajuda de um coach que avalia sua postura e apresenta 
os melhores caminhos para cada nova situação. Os futuros 
professores têm uma mostra de como é enfrentar uma sala de 
aula e, com isso, chegam mais confi antes quando realmente 
precisam ensinar uma classe cheia de alunos. Este tipo de ação 
de realidade virtual pode ser adaptada para as mais diversas 
possibilidades.

Voltando a falar sobre o modelo 70/20/10, podemos associar 
a aprendizagem por interação (20%) com as novas ferramentas 
de comunicação, como aplicativos de chat, fóruns, blogs e sites. 

A forma como as pessoas se comunicam 
mudou, por isso a interação entre elas 
também se apresenta de modo diferente. 
O contato frente a frente continua sendo 
a forma mais valiosa de interação, mas 
o fato do seu colaborador conseguir 
interagir e adquirir experiências de 
profi ssionais que estão até mesmo em 
outros países pode enriquecer muito o 
seu aprendizado.

Para os 10% referentes à educação for-
mal, podemos citar as aulas presenciais 
com auxílio de recursos audiovisuais ou 
até mesmo as aulas virtuais. Plataformas 
de ensino à distância, como os MOOCs 
(Massive Open Online Course), também 
oferecem os subsídios para o aluno 
aprender com a ajuda de aulas expo-

sitivas, leituras e exercícios. A teoria pode ser ensinada com a 
mesma qualidade tanto com professores dentro de uma sala de 
aula quanto com o auxílio de uma plataforma digital.

As novas tecnologias de aprendizado podem ser inseridas em 
todas as etapas dentro dos treinamentos realizados nas empresas. 
Ter acesso a essas ferramentas gera maior interesse nos colabora-
dores e os prepara de forma mais efi ciente para realizar o melhor 
trabalho. Com a evolução das ferramentas digitais, certamente 
ainda teremos muitas novidades à disposição dos treinamentos. 
Devemos aprender a tirar o melhor de cada uma delas. E você: 
Já está aplicando as novas tecnologias ao antigo 70/20/10?

(*) É administrador de Empresas com especialização em Gestão de 
Conhecimento e Storytelling aplicado à Educação, atua em cargos executivos na 

área de Educação há mais de 10 anos.

O pretendente: DOUGLAS RIBEIRO RAIMUNDO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 24/03/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Agnaldo Raimundo e de Maria Helena Aparecida Ribeiro. A 
pretendente: NÁTHALIA BUENO SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Ji Paraná - RO, nascido aos: 27/04/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Wagner Cavalcante Silva e de Adriana de Campos Bueno Silva.

O pretendente: BRUNO VITORINO ELIAM, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: em Goiânia - GO, nascido aos: 28/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Miguel Luis Eliam e de Izilda Simões Vitorino Eliam. A pretendente: JULIANA 
PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: gerente de projeto, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, nascido aos: 10/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luciano Aparecido Notário dos Santos e de Isaura Cristina Pereira.

O pretendente: ADEILSON FERREIRA DA SILVA, profi ssão: rebubinador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Recife - PE, nascido aos: 09/05/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Dias da Silva e de Marleide Maria Ferreira da Silva. A 
pretendente: CAMILLA PRISCILA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 13/09/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cosme José da Silva e de Edlene Adelino da Silva.

O pretendente: FELIPE PARADA PINHEIRO, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/02/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Ribamar Pinheiro Morais e de Regina da Conceição Parada 
Pinheiro. A pretendente: FERNANDA PEIXOTO CHAVES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 10/11/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo Quaresma Chaves e de Márcia Maria Peixoto.

O pretendente: CAINAN CAMARGO SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 18/08/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Pinto Silva e de Cássia Alexandra da Silva Camargo e 
Silva. A pretendente: PRISCILLA ELLEN MAZOLA GESTAL, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 08/04/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Isaac Gestal e de Elenice Mazola Gestal.

O pretendente: RAFAEL PINHO BIAZOTTO, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 25/02/1991, residente e domiciliado nesta Capital 
- SP, fi lho de Marcos Alexandre Biazotto e de Miriam Cristina dos Santos Pinho Biazotto. A 
pretendente: JULIANA GIL LEITE, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 27/09/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Waldomiro Jose da Silva Leite e de Helena Celia Araujo Gil Leite.

O pretendente: LEONARDO RINALDO FERREIRA, profi ssão: analista de testes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/07/1986, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Ferreira e de Ana Celia Vieira Rinaldo 
Ferreira. A pretendente: ANA KÁTIA FERNANDES LUCAS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
27/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Antonio de 
Oliveira e de Luzia Fernandes Lucas de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ LAIZO DOS SANTOS, profi ssão: administrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/12/1980, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Maria dos Santos e de Aparecida de Lourdes 
Laizo dos Santos. A pretendente: ANNA CARMEM MEDEIROS CAVALCANTI, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Tambaú - PB, nascido aos: 04/12/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cesar Cavalcanti da Silva e de Ana 
Tereza Medeiros Cavalcanti da Silva.
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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: WAGNER SILVA SANTOS, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Carapicuíba - SP, nascido aos: 29/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Narthy Silva Santos. A pretendente: ANA FLÁVIA VELUCCI 
TURCO, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Paulo - SP, nascido aos: 08/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Marcio Ferreira Turco e de Maria Isabel Velucci Turco.

O pretendente: EDNALDO RIBEIRO LISBOA, profi ssão: encarregado de expedição, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, nascido aos: 26/07/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Teotonio Ribeiro Lisboa e de Vitalina Gonçalves 
de Oliveira Lisboa. A pretendente: CAMILA ROBERTA ESTEVES, profi ssão: assistente 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
nascido aos: 07/03/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto 
José Esteves e de Maria Aparecida Amancio Esteves.

O pretendente: TANIEL ANTONIO DA SILVA, profi ssão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Arapiraca - AL, nascido aos: 28/06/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Antonio Filho e de Marlene Ferreira da Silva. A 
pretendente: MARIA JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Arapiraca - AL, nascido aos: 26/10/1981, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Benedito Manoel de Oliveira e de Maria das 
Neves Lima de Oliveira.

O pretendente: AILTON ROSA COELHO, profi ssão: despachante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Serrita - PE, nascido aos: 26/03/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Rosa Coelho e de Raimunda Inácio Rodrigues. A 
pretendente: JOSEFA POLLYANNA QUERINO SALES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em João Pessoa - PB, nascido aos: 19/12/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino Vital Sales e de Maria Querino 
Sales.

O pretendente: RODRIGO CAETANO DO NASCIMENTO, profi ssão: supervisor de te-
lecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido 
aos: 05/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osmair Caetano 
do Nascimento e de Maria Zenilda Fernandes do Nascimento. A pretendente: JOYCE 
JAINE LENZ, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, nascido aos: 13/04/1993, residente e domiciliada em Atibaia - SP, fi lha 
de Joni Marni Lenz e de Sirley Margarida Lenz.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA SANTANA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em João Dourado - BA, nascido aos: 21/07/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Esmeraldo Alves de Santana e 
de Cicera Maria da Silva Santana. A pretendente: ROSEMEIRE DE JESUS SILVA, 
profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Ilhéus - BA, nascido aos: 
10/08/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Madalena de 
Jesus Silva.

O pretendente: DIEGO ADELINO DE LIMA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 13/06/1995, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de William Feralla de Lima e de Patricia 
Adelino da Silva. A pretendente: PALLOMA FARIAS DA SILVA, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 
23/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Allan Kardec Vieira 
da Silva e de Genilda Farias da Silva.

O pretendente: RODRIGO SILVESTRE DE TOLEDO, profissão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 
13/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Perche 
de Toledo e de Tania Regina Silvestre de Toledo. A pretendente: KAROLYNE LU-
ZINDO DA CUNHA, profissão: professora de educação fisica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 26/12/1988, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, filha de Antonio Carlos da Cunha e de Márcia 
Fátima Luzindo da Cunha.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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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"Eu (?)
Amo", 

sucesso do
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(?) 
saber: na
seguinte
ordem

Base da
dieta do

caboclo a-
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ex-piloto
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Cidade brasileira mais
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Acusado
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consumista

Produto avícola
vendido em dúzias

Indígena do Amazo-
nas e de Roraima

Gás mais abundante
no ar (símbolo)

Cinza, em inglês

Exército,
em inglês

Érbio
(símbolo)

Periférico
do PC
(ing.)

Irritação

TBÃM
REPASSEQ
IILERIU

COMPETENCIA
DORREUR

PESETARIT
JADEOVO
AARMYID
NETSAUDE

FEROZNAM
IRIMOUSE

ARMAZEMN
VOOAAÇAI

OÃNMSN
GONZAGUINHA

3/ash — net. 4/army — moon. 5/mouse. 6/peseta. 8/yanomami. 11/gonzaguinha.

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

Esta quarta, o vigésimo primeiro dia da lunação é muito bom para viagens, passeios e pesquisas. Lua em tensão com Plutão 

nos faz lidar c com as nossas emoções atingindo pontos vulneráveis, que podem trazer dor e muito desconforto. A Lua também 

faz aspecto difícil com Urano que poderá trazer instabilidade emocional e rupturas. À tarde pode ter difi culdade em sentir 

agradado e para agradar alguém. Mantendo a calma e usando a forte inspiração podem-se evitar enganos e transtornos 

nesta quarta. O descontentamento aparece com facilidade. Noite propícia a fazer contatos e viagens. Mesmo assim evite 

criar brigas e discussões acaloradas no fi nal desta quarta-feira.
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O interesse pelo trabalho e a dedi-
cação tem que ser mantidos já que 
estará menos objetivo. Procure 
manter uma posição mais estável 
através da organização das tarefas. A 
Lua em Libra cria situações novas e 
interessantes nos relacionamentos. 
37/237 – Amarelo.

A noite deve ser de muito pique e 
disposição para quem dorme tarde. 
Mesmo assim podem impaciência 
e irritabilidade devido a conjunção 
da Lua com Marte que pode criar 
brigas. Mantendo a calma e usando 
a forte inspiração podem-se evitar 
enganos e transtornos nesta quarta. 
85/485 – Verde.

Dê mais de si e ajude alguém que 
esteja necessitando de seu apoio 
no setor profi ssional. A falta de 
paciência cria problemas e acarreta 
desentendimento sério. Tudo tende 
a fi car mais pesado à noitinha devido 
a maior agressividade. Aproveite 
para o fortalecimento espiritual. 
66/366 – Amarelo.

Evite atritos com subalternos ou 
superiores devido à desorganização 
que isso pode provocar em sua vida. 
Suas atitudes podem aproximar ou 
afastar as pessoas que gostaria de 
ter ao seu lado. À tarde pode ter di-
fi culdade em sentir agradado e para 
agradar alguém. 53/253 – Branco.

Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são. Cuidado para não gastar 
demais e extrapolar o seu orçamento 
antes do fi nal do mês! É tempo de 
desenvolver melhores habilidades 
pessoais e agir até mesmo de impro-
viso para resolver as situações que 
tenham fi cado pendentes. 79/679 
– Vermelho.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. 
Use de habilidade no trato com 
as pessoas e terá bons relaciona-
mentos, mas se for critico demais 
terá problemas. Procure viver bom 
momento junto da pessoa amada ou 
da família. 45/545 – Verde. 

O descontentamento aparece com 
facilidade. Atividades intelectuais e 
viagens fl uindo bem.  À tarde tenha 
cuidado com o excesso de agressivi-
dade que as situações difíceis provo-
cam. Procure canalizar sua energia 
no lado espiritual e evite irritar-se e 
perder a paciência por pouca coisa. 
93/693 – Cores escuras.

Melhore suas relações mantendo 
atitudes positivas. Noite propícia 
a fazer contatos e viagens. Mes-
mo assim podem impaciência e 
irritabilidade devido à conjunção 
da Lua com Marte que pode criar 
brigas e discussões acaloradas. Dia 
ótimo para atividades intelectuais 
e viagens 56/656 – Azul. 

Um novo ciclo de vida traz maior 
motivação depois do seu aniversário. 
Cuide mais de si mesmo e da saúde, 
evitando excessos que o prejudicam 
e abalam a saúde. Um dinheiro 
atrasado ou esperado deve chegar 
nesta semana com o Sol em Aquário.  
90/990 – Cinza.

A sensação de fardo e fadiga à noite 
inclina ao pesar e à melancolia. Apro-
veite para o fortalecimento espiritual 
no fi nal do dia. Aguarde, depois do 
aniversário pode realizar viagens e 
organizar as coisas colocando a vida 
em ordem. Por enquanto mantenha 
a rotina. 24/524 – Azul.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. De 
manhã tenha cuidado com a des-
confi ança nas intenções o que leva 
a falta de objetividade. Irá melhorar 
a execução do seu trabalho e lucrará 
com isso. 36/736 – Amarelo.

Certas dúvidas provocam trazer 
perturbações e causam difi culdades 
graves no relacionamento social. 
Pode haver tensão pela interferência 
de outras pessoas. Antes de se com-
prometer analise todas as condições 
e veja se poderá cumprir o que for 
acertado. 52/552 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 18 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Margarida da Hungria, 
Santa Prisca, São Liberato, Santo Amâncio e Dia do Anjo Jezalel cuja 
virtude é a aceitação. Hoje aniversaria o técnico de futebol Candinho 
que faz 72 anos, o ator Kevin Costner, que nasceu em 1955 e o piloto 
Christian Fittipaldi que completa 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau consegue aprender tudo 
com facilidade e tem uma memória prodigiosa, jamais esquece o que 
lhe fazem de bom ou ruim. É liberal, confi ante e muito sociável.  Bus-
cam aventuras, mudanças para não se sentir entediado. É uma pessoa 
criativa e intuitiva e com seu sexto sentido pode ter sucesso no mundo 
fi nanceiro. Tem condições de realizar trabalhos difíceis e ser admirado 
por isso. No lado negativo, a ignorância e a mentira infl uenciam o espírito 
daqueles que nada querem aprender ou fazer.

Simpatias que funcionam
Para se tornar uma mulher irresistível: Em um dia 
de lua cheia, misture em uma bacia ou tigela branca, 
as pétalas de seis rosas: três brancas e três cor-de-
rosa. Então esquente uma água e coloque sobre as 
rosas. Em seguida segure a tigela e diga com muita 
fé: "Deus lhe salve, querida Lua Cheia. És tão bonita, 
jogue um pouco de seu brilho e sua beleza nessa água 
de rosas". Você deverá então cobrir a tigela e colocar 
sob a luz da lua durante a noite toda. De manhã, na 
hora de tomar banho, enxague-se com a água, do 
pescoço para baixo. À noite, vista uma camisola cor-
de-rosa para dormir.

Dicionário dos sonhos
ENTERRAR – Um objeto indica desconfi ança do pró-
ximo. Uma pessoa indica para a mulher, casamento e 
para o homem boas notícias. Se você enterrar alguém 
em sonho, seja como for, é aviso de que está sendo 
traído. Números de sorte:  12, 36, 54, 66 e 76.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Mônica Martelli

Mônica Martelli volta para nova 
temporada na comédia “Os Homens 
São De Marte... E É Pra Lá Que Eu 
Vou!” a partir de 20 de janeiro. A 
peça é baseada em histórias vivi-
das pela atriz, que além de atuar, 
também é autora da montagem com 
direção de Victor Garcia Peralta. Os 
Homens São de Marte... E é para 
lá que eu vou! conta a história de 
Fernanda, 39 anos, solteira, jor-
nalista formada, mas que trabalha 
com eventos e organiza festas de 
casamento. Ela está em busca do 
amor e se envolve tão intensamente 
com os vários tipos de homens que 
chega a fi car muito parecida com 
cada um deles, independente dos 
tipos físicos, das condições sociais, 
raciais ou econômicas.

Serviço: Teatro Cetip, R. Coropés, 88, 
Pinheiros. Sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 18h. Ingressos: R$ 100 e R$ 
70. Até 05/02.

“Três Homens Baixos” volta em à cena com Walter Breda e Orlando Vieira.

A comédia “Três 
Homens Baixos”, 
dirigida por Jonas 
Bloch, reestreia dia 21 
em temporada popular

O elenco é formado por 
Walter Breda, Vicentini 
Gomez e Orlando Vieira. 

Escrita por Rodrigo Murat, a 
peça é uma comédia de costumes 
sobre as facetas do universo 
masculino, revelada a partir do 
ponto de vista dos personagens. 
Amigos de infância e estereótipos 
masculinos, eles se encontram 
periodicamente para colocar o 
papo em dia. Cada personagem 
vive seu próprio drama existen-
cial. Um deles é casado, o outro 
é divorciado e também tem o 
infi el. Segredos guardados a sete 
chaves vêm à tona. Numa espécie 
de desabafo coletivo, as másca-
ras caem: um é homossexual; o 
outro, impotente; e o terceiro, 
que é o “corno” da história. Com 
Walter Breda, Vicentini Gomez e 
Orlando Vieira. 

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Aclimação, tel. 3209-4858. 
Sábados às 21h e domingos às 18h. In-
gressos: Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Até 29/04.

Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Na peça “A Oração”, o descobrimento da bíblia para as per-
sonagens de Arrabal fazem com que trilhem caminhos sinuosos 
onde a salvação de todos os pecados é também o maior obstáculo. 
Em contrapartida ao livro sagrado, suas questões esbarram no 
recente passado e no miserável presente. O livro é a esperança 
para obterem uma vida e destino com mais dignidade, pois per-
cebem que nada do que viveram foi digno perante as leis cristãs. 
Com, Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, tel. 3222-2662. Segundas 
e terças às 20h. Entrada franca. Até 14/02.

MPB
Há sete anos na estrada e com dois CDs gravados, o grupo Flor de 

Abóbora aposta no repertório diversifi cado e dançante. A este show, 
traz MPB, samba, xote, boleros, entre outros. O Grupo é formado por 
Fernando Fávero (voz e violão), Ademir Lió (bateria), Ricardo Hage 
(piano e voz), Lucas Sotrate (baixo e voz), Paulo Miranda (percussão), 
Rafael Souza (trombone) e Álvaro Viriato (trompete).

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, tel. Perdizes, tel. 3871-7700. Hoje (18) às 16h30. 
Entrada franca.

Infantil
O espetáculo “Rapunzel” acontece em uma casinha de fundo de quintal, 

sobre uma árvore, onde tem um “rabanetal”, um jardim de rabanetes, 
cobiçado pela mulher grávida que mora ao lado. Após a visita de Rabanilda, 
a vizinha pede ao seu marido para colher os rabanetes a fi m de que ela 
possa satisfazer seu incontrolável desejo de grávida. Toda a história se dá 
a partir deste fato, que deixa furiosa a bruxa, Madame Gothel de Gothel, 
dona do jardim de rapôncios. Louca da vida, ela rouba Rapunzel de seus 
verdadeiros pais e a aprisiona em uma casinha sobre a árvore. 

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim 
Bibi, tel. 3448-5061. Sábados e domingos às 11h. Ingresso: R$ 60. Até 29/01. 

Universo masculino
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DramaDivulgação

COM FÉ E AÇÃO: Fazendo um balanço dos teus atos, numa tentativa 
de encontrar as causas do sofrimento na presente existência, e não en-
contrando razões que as justifi quem, considera a possibilidade das vidas 
anteriores, nas quais se encontram as gêneses dos teus problemas atuais. 
Grande parte das dores que afl igem o homem procede da vida presente, 
com efeito próximo, imediato, dos seus próprios erros. Outras afl ições, 
porém, aparentemente injustifi cáveis, na sua explosão rude quão severa, 
resultam de existências passadas, nas quais foram malogrados ou esqueci-
dos os objetivos nobres da vida. O trânsito carnal é oportunidade preciosa, 
que não pode ser desconsiderada, sem graves conseqüências. Todos 
avançamos, no processo da evolução, mediante a aplicação dos recursos 
de que dispomos. Ninguém marcha a esmo, sem objetivo. A tarefa hoje não 
realizada será retomada à frente; o ministério agora interrompido ressurgirá 
adiante. Não te entregues à revolta sistemática, quando visitado pela dor de 
qualquer natureza. Procura, nesta vida, as matrizes do sofrimento, a fi m de 
sana-las e, se não as encontrares, transfere para a paciência e a resignação 
o mister de anulá-las, pois que vicejam desde reencarnações transatas. O 
que ora sucede teve início antes. A árvores que ora vês gigantesca, dormia 
na semente minúscula. O incêndio voraz que agora domina já vibrava na 
chama insignifi cante. Recorre à calma, quando as tenazes do sofrimento te 
comprimirem o corpo, o sentimento, a alma... Evita o conceito derrotista: 
"Não tenho forças." Libera-te da posição pessimista: "Nunca sairei desta." 
A luta é, também, motivo de progresso, e a dor é o meirinho encarregado 
de selecionar, ante a cobrança da Vida, os que podem ser promovidos, 
sem vínculos com a retaguarda. Se descobres os fatores atuais dos teus 
sofrimentos, não te permitas a lamentação inútil, nem o arrependimento 
inconsequente, aquele que auto-afl ige e só desequilibra. Consciente dos 
erros, reabilita-te, recompõe-te. Nunca te perguntarão como triunfaste, mas 
todos te abraçarão quando triunfante. Se não identifi cas as causas anteriores 
das provações que ora experimentas, entrega-te a Deus e expunge todos 
os torpes deslizes em que tombaste, erigindo em pranto e prece o altar da 
tua própria vitória. O Pai confi a em ti, de tal forma, que te permite à marcha 
evolutiva. Cumpre-te, nEle confi ar, avançando e crescendo, até ao momento 
da tua libertação com fé e ação dignifi cadora. Livro Rumo Certo, Espírito 
Emmanuel, psicografi a de Francisco Cândido Xavier 
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Estreia



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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

PAULO EVANGELISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Teófi lo Otoni, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/132.FLS.235V-TEÓFILO 
OTONI/MG), Teófi lo Otoni, MG no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (10/09/1984), residente e domiciliado Travessa Joaquim Antônio da Silva Calado, 
número 13, Jardim Wilma Flor, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei de Souza 
e de Augusta Evangelista Ferreira. JÉSSICA REGINA DA SILVA FELICIANO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/097.FLS.147V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove (15/09/1989), residente e domiciliada Rua 
Chubei Takagashi, número 04, bloco 01-B, apartamento 33-B, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Feliciano e de Cleidinei Rita da Silva.

ANDERSON ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão operador de super-
mercado, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (03/04/1982), residente e domiciliado Rua Zorilho, número 38, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho dos 
Santos e de Doraci Alves dos Santos. LUCIMARA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/379.FLS.111-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (11/12/1986), residente e domiciliada Rua Zorilho, número 38, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marlene Brandão da Silva.

JEREMIAS MEIRA LEAL, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em Subdis-
trito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 171,FLS.90-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e dois (10/05/1982), residente 
e domiciliado Rua Lygia Roncel Rodrigues, número 84, Parque Savoy City, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino de Sousa Leal e de Neli Ferreira Meira Leal. PATRICIA 
VASCONCELOS FREIRE, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em 
Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV-A-91,FLS.143-CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (09/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Marino Silvani, número 162, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Martins Freire e de Vanuza Vasconcelos Freire.

JULIO CESAR ALVES JULIO, estado civil solteiro, profi ssão assistente de eventos, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.247 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (17/01/1988), residente e domiciliado 
Rua Silvianópolis, número 70, apartamento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Aparecido Julio e de Maria Angelica Alves 
Julio. ANA RUTE CRUZ TAVARES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/235.FLS.079V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (23/10/1995), residente 
e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, número 825, bloco C, apartamento 31, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Tavares 
de Jesus e de Josefa Maria Cruz Tavares de Jesus.

ANDERSON MESQUITA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido em 
Osasco, neste Estado (CN:LV-A-185,FLS.12 OSASCO/SP), Osasco, SP no dia primeiro de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete (01/05/1987), residente e domiciliado Rua Rafael 
Barranco, número 115, Jardim Portela, Itapevi, neste Estado, Itapevi, SP, fi lho de Hildo 
Aparecido da Silva e de Maria Abigail Lopes de Mesquita Silva. MILENA FERNANDES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV-A 31,FLS.210-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (27/05/1982), residente e domiciliada Rua Anton 
Rubsteen, número 99, Parque do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo 
Antonio dos Santos Oliveira e de Maria Helena Fernandes dos Santos.

JOSÉ ÊNIO DE ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em Assaré, Estado do Ceará (CN:LV.A-15,FLS.115 ASSARÉ/CE), Assaré, CE no dia 
vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e três (21/08/1993), residente e domi-
ciliado Rua Moacir Fagundes, número 100, casa A, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria de Alencar. ÁGNA SOUZA ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Jacaraci, Estado da Bahia (CN:LV.A 
10,FLS.071-JACARACI/BA), Jacaraci, BA no dia seis de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (06/06/1992), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, número 100, casa A, 
Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Souza de Almeida e 
de Rosimeire Botelho Souza Almeida.

RAFAEL LOPES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/044,fl s.071-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e oito (28/03/1988), residente e 
domiciliado Rua Correia de Godoi, número 357, Cidade A.E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rosemiro da Costa Lima e de Sonia Regina Lopes Lima. JACQUELINE 
MORENO TOMIM, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital (CN:LV.A/222,fl s.116-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e oito (26/04/1988), residente e 
domiciliada Rua Correia de Godoi, número 357, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valentim Tomim Filho e de Vilma Rodrigues Moreno Tomim.

RICARDO RODRIGUES DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.233-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e três (04/07/1983), residente e domiciliado Rua 
Flor do Céu, número 60-D, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilo 
Dutra e de Rosa Maria Damasceno Rodrigues. NORMEIDE RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/03.FLS.253 JACO-
BINA/BA), Jacobina, BA no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta (24/06/1980), 
residente e domiciliada Rua Flor do Céu, número 60-D, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João José da Silva e de Teofi na Ribeiro da Silva.

ELIZEU CELESTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.106V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (03/08/1985), residente e domiciliado 
Rua Francisco Vidal, número 12-B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Lucineide Celestina dos Santos. HOSANA D'ARC DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.244V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/09/1985), 
residente e domiciliada Rua Francisco Vidal, número 12-B, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria da Penha de Oliveira.

GUILHERME DA SILVA MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão eletricista automotivo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.026V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de abril de mil novecentos e noventa e seis (15/04/1996), residente e domiciliado 
Rua Antônio Delgado da Veiga, número 158, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iraildo Alves Muniz e de Lucia Rejane da Silva Alves Muniz. 
STEFANY CAROLINE BARRETO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.198F ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (04/10/1995), residente e domiciliada Rua 
Antônio Delgado da Veiga, número 158, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Luis Barreto e de Rosangela Ferreira da Silva.

ROBSON QUEIROZ PAIVA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/085.FLS.055 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (05/11/1985), residente e domiciliado Rua Francisco Vidal, 
número 12, casa 01, cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira Silva 
e de Neusa Queiroz Paiva Silva. HELEN CRISTINI DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-110,FLS.37V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (15/11/1988), residente e 
domiciliada Rua Francisco Vidal, número 12, casa 01, cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Reis dos Santos e de Lucineide Celestina Reis dos Santos.

LEANDRO FERNANDO DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/196.FLS.285-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta 
e três (25/03/1983), residente e domiciliado Rua Dante Moreira Leite, número 31, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Judivan Dantas e de Eva Maria 
Dantas. TAMARA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autônomo, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.003 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e quatro (07/04/1994), residente 
e domiciliada Rua Dante Moreira Leite, número 31, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Jose de Souza e de Maria Inacia Alves de Morais.

EDILSON DUENHA BICUDO, estado civil divorciado, profi ssão gerente, nascido em Boa 
Esperança, Município de Pérola, Estado do Paraná, Pérola, PR no dia dez de agosto de 
mil novecentos e setenta e sete (10/08/1977), residente e domiciliado Rua Major Vitorino 
de Sousa Rocha, número 526, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Roberto Bicudo e de Ivone Duenha Bicudo. MICHELI AQUINO BAPTISTA, 
estado civil solteira, profi ssão passadeira, nascida em Douradina, Estado do Paraná 
(CN:LV.A/006.FLS.157V-DOURADINA/PR), Douradina, PR no dia vinte e três de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/09/1985), residente e domiciliada Rua Major 
Vitorino de Sousa Rocha, número 526, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdevino Aquino Baptista e de Maria Helena Borelli Baptista.

MARCIO CLAYTON LOPES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão consultor técnico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.070V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e 
três (23/03/1983), residente e domiciliado Rua Pau-Cardoso, número 28, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra Lopes Ferreira. SIMONE DE OLIVEIRA 
PAIVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/045.FLS.036-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (20/08/1978), residente e domiciliada Rua 
Pau-Cardoso, número 28, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Soares de Paiva e de Marines Messias de Oliveira Paiva.

IRAN DA SILVA MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (20/08/1977), residente e domiciliado Rua Brás Tavares, número 138, Vila Pita, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Batista de Morais e de Iraci da Silva Morais. 
ANGÉLICA FERNANDES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/234.FLS.127V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (11/09/1995), residente e domiciliada Viela Santa Cruz, 
Travessa da Rua Rio das Contas, número 11, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alex Nascimento dos Santos e de Dulcineia Fernandes dos Santos.

LEANDRO BEBIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/274.FLS.178 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa e sete (29/03/1997), residente e domiciliado Rua 
Mateus Mendes Pereira, número 865, Jardim Nossa Senhora do Carmo,, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Welson Rogério da Silva e de Vilma Francisca Bebiano da Silva. 
LARYSSA SILVA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/252.FLS.036V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (13/06/1996), residente e domiciliada Rua 
Mateus Mendes Pereira, número 865, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Alves de Paula e de Petronilha da Silva.

MARCOS VENICIO BISPO SANTOS, estado civil não consta, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e setenta (01/12/1970), residente e domiciliado Rua Marim, 
número 200, bloco 02, apartamento 14-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rosalino Bispo Santos e de Maria Ildete dos Santos. MARIA ALIPIO MONTEIRO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Mari, Estado da Paraíba, Mari, PB 
no dia quinze de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (15/01/1965), residente e 
domiciliada Rua Marim, número 10, bloco 04, apartamento 41-B, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alipio Monteiro e de Julia de Lima Crispim.

LEONARDO JOSÉ RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/059.FLS.120V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e dois (11/02/1982), residente e domiciliado Rua Ibiajara, número 
312, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo José 
Ribeiro e de Márcia Baptista Alves Ribeiro. ROSEANE FERREIRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/128.FLS.088-1º DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE), São Lourenço da 
Mata, PE no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (16/12/1992), 
residente e domiciliada Rua Ibiajara, número 312, casa 02, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel dos Santos Silva e de Lizane Chaves Ferreira Silva.

RUBENS WILLIAN FERREIRA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.170-ITAIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (29/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Amanari, número 376, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fabio da Silva Pinheiro e de Flavia Joelma Ferreira 
Bonaldi Pinheiro. LETICIA SAMPAIO CHAGAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
consultório, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/184.FLS.051 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e três (11/05/1993), residente e 
domiciliada Rua Amanari, número 376, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alceu Alves Chagas e de Idelzuite Pereira Sampaio Chagas.

ROGÉRIO PEREIRA DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão consultor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e setenta 
e sete (02/03/1977), residente e domiciliado Rua Teodoro Ricardo, número 82, Vila Nova 
Parada, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Avelino Pereira de Castro e de Neli Maria 
de Castro. SILVANIA DIAS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de en-
fermagem, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezessete de 
setembro de mil novecentos e setenta e sete (17/09/1977), residente e domiciliada Rua 
Joapitanga, número 466, bloco 05, apartamento 53, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Evaldo Dias da Silva e de Leny Soares de Aguiar Silva.

WILSON GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico de segurança no 
trabalho, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e sessenta e cinco (22/03/1965), residente e domiciliado Rua 
Caxiú, número 131-A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Gomes dos Santos e de Maria de Lourdes Rocha dos Santos. ANA LÚCIA 
DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de almoxarifado, nascida em Várzea, 
Município de Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/100.FLS.114-VÁRZEA-RECIFE/PE), 
Várzea, PE no dia quinze de setembro de mil novecentos e setenta (15/09/1970), residente 
e domiciliada Travessa Malva Pavão, número 64, Parque São Rafael, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Antônio Joaquim de Santana e de Maria José Miguel de Santana.

NATANAEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.194-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e oito (17/03/1988), 
residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, número 1415, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Silva dos Santos e de Raquel Maria de Jesus Santos. 
THAYNÁ CANZANO FONSECA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/333.FLS.267 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e nove (06/02/1999), residente e domiciliada Avenida 
David Domingues Ferreira, número 1415, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
do Nascimento Fonseca e de Lucimar Canzano Fonseca.

TIAGO ALVES PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-43,FLS.10 TATUAPE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
julho de mil novecentos e oitenta e quatro (30/07/1984), residente e domiciliado Rua Jardim 
Tamoio, número 1615, casa 02, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eder Pinheiro e de Leonor Alves Pinheiro. JOSILAINE RODRIGUES DE 
CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV-A 161,FLS.212V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e quatro (01/03/1984), residente e domiciliada Rua Jardim 
Tamoio, número 1615, casa 02, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Venancio Pedro de Carvalho e de Aparecida Rodrigues de Carvalho.

SIDNEI DE CARVALHO GRANDEZI, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.230-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/09/1989), residente e 
domiciliado Rua Carambola, número 83, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Grandezi e de Sonia de Carvalho 
Grandezi. KELLY CRISTINA GARCIA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/317.FLS.296V 1ºSUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/02/1985), 
residente e domiciliada Rua Lua Curiosa, número 05, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Garcia Lima e de Gilvanice Pina Lima.

BRUNO PINHEIRO FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-163,FLS.119 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (29/07/1996), residente e 
domiciliado Rua Sebastião de Barros, número 78, Jardim Helena, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdir Bezerra de Farias e de Edna Pinheiro Farias. GRAZIELLY DA 
SILVA LEME, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A 150,FLS.132V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (03/02/1996), residente e domiciliada Rua 
Jiparaná, número 691, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Isaias Leme e de Ester Querino da Silva Leme.

THIAGO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão manipulador, nascido em Mogi 
das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/048.FLS.077-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das 
Cruzes, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e seis (20/04/1986), residente 
e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, número 323, casa 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselino Rodrigues e de Silvia Aparecida de Jesus Ro-
drigues. MARTA DE SOUZA MELO, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/117.FLS.075V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (18/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Gervásio Mota da Vitória, número 323, casa 01 Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Dorico de Melo e de Margarida de Souza Melo.

ALESSANDRO LAURINDO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.151V-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e setenta e cinco 
(12/03/1975), residente e domiciliado Rua Rainha da Noite, número 463, casa 02, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Roberto Benedito Costa e de Sueli 
Laurindo Costa. MARÍLIA MACEDO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.175V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete (09/04/1987), residente e domiciliada 
Rua Rainha da Noite, número 463, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mariano Rodrigues de Souza Neto e de Elina Macedo de Souza.

YGOR ANTONIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão entregador de pizza, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/305.FLS.253 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (20/02/1998), residente e domiciliado Rua 
Monte Car, número 1.488, Cidade Antônio Estevão de Carvalho , neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alexandre Tenorio da Silva e de Bárbara Cristina de Souza. LETÍCIA 
NASCIMENTO BRAZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/363.FLS.244-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e nove (24/12/1999), residente e domiciliada Rua José 
Henrique Tomaz de Lima, número 346, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Pereira Braz e de Angela Aparecida do Nascimento.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-159,FLS.170Vº-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e quatro (29/03/1994), 
residente e domiciliado na Rua Bartolomeu Ferrari, número 825, apartamento 14-C, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Agostinho 
da Silva Irmão e de Maria Solange da Silva. BIANCA SIRIACO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão promotora de eventos, nascida em Carapicuíba, neste Estado 
(CN:LV.A 177,FLS.147-CARAPICUÍBA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e oito (13/02/1998), residente e domiciliada Rua Fascinação, 
número 310, apartamento 23-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Sandra Mara Siriaco Santana.

MARCELO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.108-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (01/03/1989), residente e domiciliado Rua dos 
Secadouros, número 14-A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Gomes 
da Silva e de Rosa de Fátima Pereira da Silva. MELISSA KATHLEEN SILVA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/201.FLS.067 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(24/03/1994), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, número 14-A, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Aredias Pereira e de Denise Pinto da Silva.

JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A-74,FLS.096-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (13/02/1995), 
residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, número 354, casa 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Paulo Barboza da Silva e de Valdinéia Sousa 
dos Santos da Silva. REBECA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-360,FLS.274V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (04/12/1999), residente 
e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, número 354, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Davi de Souza Lima e de Elisangela Evaristo dos Santos Lima.

LENILDO BERNARDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão taxista, nascido em Rio 
Tinto, Estado da Paraíba, Rio Tinto, PB no dia dez de maio de mil novecentos e sessenta e 
dois (10/05/1962), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta, número 615, casa 11, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bernardo da Silva e de Cicera 
da Conceição Silva. JANAINA CAMPOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Rio Tinto, Estado da Paraíba (CN:LV.A-12,FLS.162-RIO TINTO/PB), Rio 
Tinto, PB no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e três (04/10/1993), residente 
e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, número 615, casa 11, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis do Nascimento Silva e de Maria José Campos.

EVERTON GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.036-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa (20/12/1990), residente 
e domiciliado Rua Ibiajara, número 563, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josebias Barbosa da Silva e de Elizabeth Gabriel da Silva. VANESSA 
DANTAS ALVES, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/220.FLS.221-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e sete (04/03/1987), residente e 
domiciliada Rua Criúva, número 379, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Izaias Lourenço Alves e de Maria do Socorro Dantas da Silva Alves.

FERNANDO SALGADO DO AMPARO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/071,FLS.226V- BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (20/09/1985), residente e domiciliado Rua Boré, número 35, bloco A, apartamento 
42, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Parailio Domingos do Amparo e de Margarete 
Eulalia Salgado do Amparo. AMANDA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são vendedora, nascida em Guaianases, nesta Capital, (CN:LV.A/068,FLS.163 GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa 
(25/07/1990), residente e domiciliada Rua Boré, número 35, bloco A, apartamento 42, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Aparecido Ribeiro da Silva e de Luciana 
Ferreira Ribeiro da Silva.

JOCIVALDO DE JESUS CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido 
em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/061.FLS.110V JEREMOABO/BA), Jeremoabo, 
BA no dia nove de agosto de mil novecentos e sessenta e três (09/08/1963), residente 
e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, número 766, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Pereira de Carvalho e de Josefa 
Maria de Jesus. LUCIENE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.337 JEREMOABO/BA), 
Jeremoabo, BA no dia dez de setembro de mil novecentos e sessenta e seis (10/09/1966), 
residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, número 766, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Miguel dos Santos e de 
Florencia Maria de Jesus.

CAIO FERNANDO NUNES MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A-189,FLS.200Vº JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (03/01/1987), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, número 393, apartamento 72-B, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Machado e de Edneia Nunes 
Machado. PATRICIA DOS REIS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A 76,FLS.07Vº-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (08/02/1988), residente e domiciliada Rua Inacio Monteiro, número 600, bloco 
28, apartamento 41, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valter Ferreira 
e de Maria Marta dos Reis Ferreira.

KLÉBER ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 257,FLS.93-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (21/02/1989), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, número 3.086, bloco B, apartamento 903, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clelio Alves da Silva e de Eu-
nisce Santos da Costa Silva. DÁVINI VIGNATI GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Poá, neste Estado (CN:LV.A-34,FLS.283-V-POÁ-SP), Poá, 
SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (16/02/1989), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, número 3.086, bloco B, apartamento 903, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Rodrigues Gomes e de 
Maria Vignati Gomes.

LUCAS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/070,FLS.067-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e noventa (16/03/1990), residente e domiciliado 
Rua Jupará, número 157, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Nunes e de Maria 
Inês dos Santos Nunes. MAYARA GOMES PORTELLA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital, (CN:LV.A/215,FLS.77- 
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
noventa (22/06/1990), residente e domiciliada Rua Lima Campos, número 320, Jardim 
Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonino Aparecido Portella e de Eunice 
Gomes da Silva Portella.

THIAGO MARTINS DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 135,FLS.251-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e seis (01/04/1986), residente e 
domiciliado Rua Elizabel Monteiro de Almeida, número 218, Vila Norma, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio da Silva e de Efi genia Martins da Conceição Silva. 
MARILENE ALVES DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV A-23,FLS.80V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (22/01/1982), 
residente e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, número 226, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves de 
Santana e de Marina Maria de Souza Santana.

ALAN CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão atendente de 
loja, nascido em Piripiri, Estado do Piauí (CN:LV.A/001.FLS.011-DOMINGOS MOURÃO/
PI), Piripiri, PI no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e seis (11/06/1996), 
residente e domiciliado Rua Cristovão Salamanca, número 236, apartamento 53-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Teixeira e de Aldení Maria de Oliveira. ISABELLE ZUMYARA MIRVANA BEIJO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Bernardo do 
Campo, neste Estado (CN:LV.A/218.FLS.019-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de novembro de mil novecentos e noventa e sete (20/11/1997), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, número 632, apartamento 43-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evangelista Beijo Filho e de Izis Zumyara 
Mirvana Dámico Beijo.

GEANDERSON FELIPE BONFIM DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Tejucupapo, Municipio de Goiana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-30,FLS.07-
TEJUCUPAPO - GOIANA/PE), Tejucupapo, Municipio de Goiana, PE no dia vinte e seis 
de julho de mil novecentos e noventa e um (26/07/1991), residente e domiciliado Rua 
Airto Senna, número 575 casa 04, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edenildo Santino de Oliveira e de Genilda Maria Bonfi m de Oliveira. GIRLANE 
GOMES QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Palmares, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A 14,FLS.184-ÁGUA PRETA/PE), Palmares, PE no dia 
dez de julho de mil novecentos e oitenta e sete (10/07/1987), residente e domiciliada Rua 
Passaro Preto, número 1736, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Queiroz da Silva Filho e de Madalena Gomes Queiroz.

MARCIO TRINDADE DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte técnico 
TI, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A-130,FLS.88V-SANTO 
AMARO-SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/02/1982), residente e domiciliado Rua Fascinação, número 278, bloco 05, apartamento 
01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evanildo 
Alves de Lima e de Clarinda Corrêa Trindade. NATALIA CILENE SOUSA DO AMARAL, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Lago da Pedra, Estado 
do Maranhão (CN:LV.A-62,FLS.265-LAGO DA PEDRA-MA), Lago da Pedra, MA no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/02/1985), residente e 
domiciliada Rua Fascinação, número 278, bloco 05, apartamento 01, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Auto Furtado do 
Amaral e de Anatalia Rodrigues Sousa.

JAIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Bandeirantes, Estado do Paraná, Bandeirantes, PR no dia onze de abril de 
mil novecentos e sessenta e um (11/04/1961), residente e domiciliado Rua Flor de Jupiter, 
número 16, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gregório 
do Nascimento e de Izabel Francisca da Silva do Nascimento. ROSÂNGELA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Vicente, Município de 
Araruna, Estado do Paraná (CN:LV.A/04,FLS.168V-SÃO VICENTE/PR), Araruna, PR no dia 
seis de outubro de mil novecentos e setenta e três (06/10/1973), residente e domiciliada 
Rua Flor de Jupiter, número 16, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Benedito da Silva e de Anezia Rosa da Silva.

CARLOS ORTIZ DE CAMARGO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
TI, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 86,FLS.84-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e um (09/04/1991), 
residente e domiciliado Rua José Wasth Rodrigues, número 502, Jardim Universo, Mogi 
das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Carlos Ortiz de Camargo e de 
Sônia Marques de Camargo. ELZA PRISCILA CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CNLV-A-48,FLS.159V MO-
ÓCA/SP), São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(07/09/1987), residente e domiciliada Avenida Itaquera, número 4.589, Viela 01, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco José Corrêa e de Vilma 
Fátima da Silva Corrêa.

RODRIGO DE MOURA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/208,FLS.86V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (12/08/1994), residente e domiciliado Rua 
Chá dos Jesuítas, número 165, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João de Moura Santos e de Bernardete Aparecida da Paz Santos. AINA NATACHA 
FORTUNATO MODESTO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/172,FLS.149V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (03/12/1992), residente e domiciliada Rua Chá dos 
Jesuítas, número 165, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ubiratan de Jesus Modesto e de Nilda Maria Fortunato Modesto.

KAÍQUE SILVA DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A 108,FLS.132-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/03/1994), residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, número 903, casa 
01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Admilson Vilela Soares de Moura e de Rute 
Osório Silva Vilela Soares de Moura. CAROLINE GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente Sac I, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-230,FLS.128-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/10/1994), residente e domiciliada Rua Eremias Delizoicov, número 107, Jardim José 
Pedro Nunes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aparecido Gomes e de Roseli 
Maria da Silva Gomes.

REINALDO PAULO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar fi scal, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, (CN:LV.A/245,FLS.246V-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(24/10/1982), residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, número 325, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martilio Paulo de Oliveira e de Avany 
Ferreira de Oliveira. EMILY DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/090,FLS.027 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e seis (14/03/1986), residente 
e domiciliada Rua Renzo Baldini, número 325, casa 02, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Francolino de Oliveira e de Maria do Carmo 
da Conceição.

GEOVANI FERNANDES DE SOUZA MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/226.FLS.260V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e quatro (08/07/1994), residente e 
domiciliado Avenida Padre Gregorio Mafra, número 531, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antero José de Macedo Junior e de Regiane Saraiva de Souza Macedo. 
ALEXIA PINHEIRO AMORIM VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/237.FLS.189-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (19/11/1995), residente e 
domiciliada Rua Itanagra, número 91, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Moacir Jo Vieira e de Angelica Pinheiro Amorim Mota.
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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:

UENDER CAVALCANTE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em Barra do Parateca, Município de Carinhanha, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/57,FLS.203- CARINHANHA/BA), Carinhanha, BA no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (01/07/1986), residente e domiciliado 
Rua Cleon Mário Gaccione, número 242, Rio Pequeno, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Walter Lemos Pereira e de Adenilza Ribeiro Cavalcante. MARISE DA 
SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/85,FLS.94V- POÇÕES/BA), Vitória da 
Conquista, BA no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(30/10/1994), residente e domiciliada Rua Cintra, número 370, Cidade A. E. Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sinvaldo da Silva Pereira e de Ana 
Lima da Silva Pereira.

CLEBER DE LIMA REIS, estado civil divorciado, profi ssão assistente técnico de informática, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos 
e noventa (12/06/1990), residente e domiciliado Rua Flor do Campo, número 148, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givalto Santos Reis e de Izilda Alves Lima 
Reis. ANA CAROLINA CUSTODIO TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnico 
de suporte, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-376,FLS.242-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro (28/06/1994), residente e domiciliada Rua Agave, número 327, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Gimenes Teixeira e de Cristiane 
Aparecida Custodio Teixeira.

HELDER LUIZ ROSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logística, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A 38,FLS.42-FERRAZ DE VASCONCELOS-
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (06/11/1985), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, número 602, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rosa e de Maria 
Helena Nascimento Rosa. DEBORA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
securitária, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A 148,FLS.226V-
ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa 
e um (21/08/1991), residente e domiciliada Rua Mandassaia, número 208, Cidade A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci do Nascimento e de Elizabeth 
Soares Macedo do Nascimento.

WILLIE JOSÉ QUEIROZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/454,FLS.163V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e dois (05/03/1992), residente 
e domiciliado Rua Halevy, número 32, Jardim Rubilene, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Amaro Gomes da Silva e de Maria Celeste Correia de Queiroz. PAMELA 
PEREIRA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em neste 
Distrito, (CN:LV.A/232,FLS.280V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco (05/09/1995), residente e domiciliada 
Rua Confi ssão, número 47-A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias de Almeida 
e de Rosimeire Pereira da Silva.

FABIO FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão pintor 
de autos, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/154.FLS.039-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e um (13/09/1991), residente 
e domiciliado Rua Inscrição, número 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Denilson dos Santos Rodrigues e de Sueli Ferreira de Araujo. STEFANY 
DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/230.FLS.244-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de 
mil novecentos e noventa e cinco (19/07/1995), residente e domiciliada Rua Inscrição, 
número 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter José 
da Silva e de Maura dos Santos.

FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em Guaratinguetá, neste Estado (CN:LV.A-107,FLS.36-GUARATINGUETÁ/
SP), Guaratinguetá, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (29/11/1969), residente e domiciliado Rua Francisco Lourenço Pereira, número 14, 
Parque São Francisco, Guaratinguetá, neste Estado, Guaratinguetá, SP, fi lho de Francisco 
Lopes Fernandes e de Zelia Francisca de Oliveira Fernandes. JACKELYNE DE MORAES 
MATTOS, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro (CN:LV.A 19/70,FLS.268-1º SUBDISTRITO CAMPOS/RJ), Campos, RJ 
no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e nove (30/09/1979), residente 
e domiciliada Rua Colonial das Missões, número 570, apartamento 33, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aurelio de Oliveira Mattos e de Marilene Pessanha de 
Moraes Mattos.

VINICIUS RODRIGUES MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A-206.FLS.04V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (03/07/1994), residente e domiciliado Rua 
do Cádmio, número 18, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir 
Santos Monteiro e de Maria Helena Rodrigues dos Reis Monteiro. GISELE SILVA DA 
CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A 254,FLS.274V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de 
mil novecentos e noventa e seis (18/04/1996), residente e domiciliada Rua do Cádmio, 
número 18, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson da Conceição e 
de Fabiana dos Santos Silva.

VAGNER SOARES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em 
Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, (CN:LV.A/075,FLS.152V-CASA VERDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (27/10/1989), 
residente e domiciliado Avenida Padre Gregorio Mafra, número 273, bloco 02, aparta-
mento 12, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando José Gonçalves 
e de Maurinete Aparecida Soares Gonçalves. ANGÉLICA RENATA TOLEDO LOPES, 
estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em Bauru, neste Estado, Bauru, 
SP no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/10/1985), residente 
e domiciliada Avenida Padre Gregorio Mafra, número 273, bloco 02, apartamento 12, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides Lopes e de Célia Regina 
de Toledo Lopes.

HENRIQUE BORGES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/356,FLS.216-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (24/02/1993), residente e domiciliado Rua Orlando Fratucelli, número 435, casa 13, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Souza e de Noilma 
Borges Nascimento. THAIS CASTRO DE MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/222,FLS.144 LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e quatro (03/03/1994), 
residente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, número 435, casa 13, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Castro de Medeiros e de Aparecida Ribeiro 
Neves de Medeiros.

WESLEY CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de recursos 
humanos, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/299.FLS.176-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecen-
tos e noventa e um (24/07/1991), residente e domiciliado Rua Aricanga, número 1252, 
Jardim Silva Teles, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alves dos Santos e de 
Ivanilde Silva. ADRIANA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/199.FLS.205-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e 
um (21/05/1981), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, número 
1487, apartamento 33-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sofi a Alves de Souza.

ANDRÉ FILIPE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.001 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (26/08/1988), residente e domiciliado 
Rua José Arigo, número 01-A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudio Aparecido da Silva e de Rosemeire Moreira da Silva. MARIA APARE-
CIDA BEZERRA LUCAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de recursos humanos, 
nascida em Icó, Estado do Ceará (CN:LV.A/026.FLS.269-ICÓ/CE), Icó, CE no dia três 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (03/03/1985), residente e domiciliada Rua 
José Arigo, número 01-A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Bezerra Viana e de Lúcia Vieira Lucas.

MARCOS ANTONIO FERNANDES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-274,FLS.10V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de março de mil novecentos e noventa e sete (12/03/1997), residente e 
domiciliado Rua Edmundo Abreu, número 299, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Antonio Fernandes e de Ines Alves Rodrigues. MILLENA DANTAS 
DE SANT´ANNA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-318,FLS.226V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e oito (24/08/1998), residente e domiciliada Avenida Adriano 
Bertozze, número 05, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Carlos 
de Sant´Anna e de Rita de Cássia Dantas de Sant´Anna.

WELLINGTON RAMOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão analista de redes, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/459.FLS.44V-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e dois (12/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Correia de Godói, número 219-B, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Mariano da Conceição e de 
Jucélia Ramos Borges da Conceição. BRUNA FIGUEIRÓ SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/245.FLS.073V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e seis (10/03/1996), 
residente e domiciliada Rua Correia de Godói, número 219-B, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gonçalves Soares e de 
Raimunda Aparecida Figueiró.

CAIO FELIPE PASTROLIN, estado civil solteiro, profi ssão separador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A-58,FLS.264-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e cinco (31/07/1995), residente e 
domiciliado Rua José Canavas, número 19-C, casa 02, Cidade A. E. Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronie Pastrolin e de Roseli de Oliveira Pastrolin. 
BRUNA FELIX DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Distrito de Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A-120,FLS.20-ERMELINO MA-
TARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (20/02/1994), residente e domiciliada Rua José Canavas, número 19-C, casa 
02, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaldo Rodrigues 
de Lima e de Jaqueline Felix da Silva.

ELOY RICARDO DE OLIVEIRA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.268V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e 
seis (23/03/1996), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, número 1.591, bloco 
C, apartamento 51, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Ricardo Garcia e 
de Gislene Helena de Oliveira. KAREN CRISTINE ROSSI, estado civil solteira, profi ssão 
corretora de seguros, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/136.
FLS.228V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (03/06/1996), residente e domiciliada Rua Alzira Pereira Paes, número 
75, Parque Savoy City, Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Celso Luiz Rossi e de Ruti Ferreira Lima Rossi.

DENIS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
depósito, nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.223V-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (29/08/1995), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, número 1.230, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Eustaquio 
dos Santos e de Rosangela Sueli Barbosa. THAMIRIS PEREIRA RAMOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Mooca, nesta 
Capital (CN:LV.A/076.FLS.284-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (08/09/1995), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 
número 1.230, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Crispim Ferreira Ramos e de Vilma Caetano Pereira Ramos.

FERNANDO CESAR DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/090.FLS.297 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (16/08/1986), residente e 
domiciliado Avenida Itaquera, número 5276, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Isaias Gomes Barbosa e de Francisca Maria da Silva Barbosa. DEBORA ALINE 
FERRER, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/304.
FLS.212V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e 
noventa e oito (10/03/1998), residente e domiciliada Avenida Itaquera, número 5276, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Ferrer e de Rita de Cássia 
da Silva Ferrer.

WALDEMIR PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.245-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois (20/01/1962), residente e 
domiciliado Rua Salvador do Sul, número 15, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Pinheiro Sobrinho e de Umbertina Pinheiro. CELMA XAVIER, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de alimentação, nascida em Conceição de Ibitipoca, 
Município de Lima Duarte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/011.FLS.068-CONCEIÇÃO 
DE IBITIPOCA-LIMA DUARTE/MG), Lima Duarte, MG no dia dezesseis de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e dois (16/12/1962), residente e domiciliada Rua Salvador do 
Sul, número 15, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delorme Xavier e 
de Nivalda Florentina Xavier.

JULIO CESAR GOUVEIA BARRADAS, estado civil divorciado, profi ssão despachante, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e um (18/02/1991), residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 
número 94, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Martinho Gou-
veia Barradas e de Regina Aparecida Veiga. GLAUCIA DA COSTA CALVO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital (CN:LV-A-41,FLS.82-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (25/12/1986), residente e domiciliada Rua 
Germano Limeira, número 94, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Nogueira Calvo e de Aparecida Fatima da Costa Calvo.

LUCAS MARTINS PINHEIRO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/217.FLS.016V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (24/12/1994), residente e 
domiciliado Rua Francisco Palero, número 15, Jardim Paraguaçu, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Rogerio Pereira da Silva e de Ivone Martins Pinheiro. GABRIELA 
PIAZZA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/080.FLS.228-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete (14/10/1997), residente e domiciliada Avenida Itaquera, número 3.888, bloco 09, 
apartamento 32, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Alves de 
Souza e de Adriana Piazza Coelho da Silva.

EDIVAN BONIFACIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/124.FLS.034-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (25/08/1989), residente 
e domiciliado Rua Maria Rosa Falcão, número 26, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Evaneuto Pereira dos Santos e de Adriana Soares Bonifacio. ANA PAULA 
SILVA PEDREIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/226.FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (28/05/1995), residente e domiciliada Rua Barão Antônio 
de Cairari, número 55, casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Paulo do Nascimento Pedreira e de Edna Silva da Costa.

MARCOS PAULO DUARTE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido 
em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/231.FLS.151V-GUAIANASES/SP), Itaquaque-
cetuba, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e seis (22/10/1996), 
residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, número 1.810, casa 04, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Augusto de Souza e de Noeli Aparecida Duarte 
Costa. JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.232V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro (02/08/1994), residente e domiciliada Rua Damásio 
Pinto, número 1.810, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdemar Fernandes de Oliveira e de Vanuza Caetano da Silva Oliveira.

CARLOS HENRIQUE LOPES AREIAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A 71,FLS.175V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e um (27/03/1981), residente e 
domiciliado Rua Rafael Albarini, número C-07, bloco A, apartamento 41, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes Areias e de Maria Do Rosario de França Maciel 
Areias. MARIA ANGELA PEDROSA NETA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A 37,FLS.104V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e setenta e nove (23/03/1979), residente e 
domiciliada Rua Rafael Albarini, número C-07, bloco A, apartamento 41, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio de Lacerda Pedrosa e de Eva Cardoso.

REINALDO MARTINEZ, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/012.FLS.023V-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete (20/02/1967), residente 
e domiciliado Rua Adriano Alvarez, número 99, apartamento 132, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Martinez e de Cleiri Barbosa 
Martinez. MARCIA CRISTIANE BARBOSA DE MORAES, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e setenta e um (14/09/1971), residente e domiciliada Rua Adriano Alvarez, 
número 99, apartamento 132, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Moraes e de Rute Maria Barbosa de Moraes.

CICERO JOSÉ RUFINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Catende, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/065.FLS.261V-CATENDE/PE), Catende, PE 
no dia treze de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (13/11/1965), residente e 
domiciliado Rua do Cádmio, número 31, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Rufi no da Silva e de Judite Cecilia do Espirito Santo. DIONE DA 
SILVA MELO, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Palmares, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/031.FLS.020V XEXEU/PE), Palmares, PE no dia quatro de julho 
de mil novecentos e setenta e um (04/07/1971), residente e domiciliada Rua do Cádmio, 
número 31, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delzuito de Lima 
Melo e de Elianai Candido da Silva.

LUCAS DIAS TRAUTWEIN, estado civil solteiro, profi ssão limpador de vitrines, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-102,FLS.228-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e oito (29/09/1998), residente e 
domiciliado Rua Engenheiro Villares da Silva, número 512, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jefferson de Souza Trautwein e de Cristiana Dias dos Santos. 
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 93,FLS.69V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (27/11/1986), 
residente e domiciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, número 512, Jardim Redil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio dos Santos e de Ester Rodrigues da 
Silva dos Santos. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: EVANDRO SALVIANI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
compras, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Salviani e de Elizabete Borges dos 
Santos Salviani. A pretendente: ANA PAULA TEIXEIRA TOMÉ, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Santo André - SP, no dia 20/08/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldir Tomé e de Marlene 
Alves Teixeira.

O pretendente: EDUARDO SALVIANI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Salviani e de Elizabete Borges dos Santos 
Salviani. A pretendente: EVA GABRIELA FERREIRA MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Novo Oriente - CE, no dia 04/08/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joãozito Ferreira da Costa e 
de Antonia Macêdo Martins.

O pretendente: FERNANDO SENDAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Antonio Trigo Rodrigues e de Lidia 
da Encarnação Rodrigues. A pretendente: CAMILA MARIA ALVES COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão turismóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/05/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amadeu Alves Costa e de Marcia 
Maria de Oliveira Costa.

O pretendente: FABIO DE SOUZA MORENO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/09/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Moreno Fonseca e de Vera Lucia de 
Souza Moreno. A pretendente: FERNANDA GASPAR BRITO, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdivino de Jesus Brito e 
de Lourdes Gaspar Brito.

O pretendente: HENRIQUE SERPA FARIA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Acacio Macedo Faria e de Denise Souza Serpa Faria. A pretendente: 
PAOLA COSTA OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em Juiz de Fora - MG, no dia 12/04/1988, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Oliveira Ribeiro e de Maristania Costa 
de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: CARLOS NOVARONE BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão técnico de laboratório, nascido em Caruaru - PE, no dia 08/10/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos da Silva e de Vilma Maria 
Beserra da Silva. A pretendente: ELISÂNGELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, estado 
civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em Canhotinho - PE, no dia 13/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Albuquerque Badu 
e de Maria Ferreira Badu.

O pretendente: RODRIGO MORANDI, estado civil solteiro, profi ssão agente de viagens, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 18/10/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José David Morandi e de Zilda Lourenço Mo-
randi. A pretendente: ALINE ASSUNÇÃO EVANGELISTA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amador Faria Evangelista e de Iracema de 
Assunção Evangelista.

O pretendente: TIAGO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bancá-
rio, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/11/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Otoniel Souza da Silva e de Devanir Berrow. A 
pretendente: LAÍS DAVINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão comercian-
te, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/08/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Amilton da Silva e de Marcia Aparecida 
Davino da Silva.

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: MARTINHO CAMPOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Pombal - PB, no dia 11/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Campos Lino e de Maria Soares de Sousa Lino. A 
pretendente: MARIA LUZILENE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em Mato Grossom outrora Município de Jericó - PB, no dia 18/05/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Bento Filho e de Rita 
Maria da Silva.

O pretendente: RODOLFO DIMITRIUS VARESCHI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wagner Sebastião Vareschi e de Solange de Lima Vareschi. 
A pretendente: VALQUIRIA MACHADO VAZ, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vilson Vaz e de Josefi na Machado Vaz.

O pretendente: WANDER SINIGAGLIA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/06/1971, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Waldir Sinigaglia e de Ines Basile Sinigaglia. A pretendente: PRISCILA SANTO-
VITO, estado civil divorciada, profi ssão fonoaudióloga, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/11/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Santovito Neto e de Marlene Dias Santovito.

O pretendente: THIAGO ELISEI ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Egildo Andrade da Silva e de Ionice Elisei. A pretendente: FABIA-
NA RENATA DE SANT'ANA, estado civil solteira, profi ssão podóloga, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 04/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rosana Aparecida Sant'Ana.

O pretendente: ROBERSON CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/06/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Pereira da Silva e de Sueli 
Aparecida Carvalho da Silva. A pretendente: CLAUDIA REGINA VILHENA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão supervisora de vendas, nascida em Santo André - SP, 
no dia 20/11/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Reginaldo Mario da Silva e de Rubenita Vilhena da Silva.

O pretendente: RODRIGO RAHAL CANADO, estado civil solteiro, profissão con-
tabilista, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio Cruz Canado e de Soraya Rahal 
Canado. A pretendente: MARIANA CLARA ACERBI, estado civil solteira, profissão 
assistente adinistrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Julio Cesar Acerbi e de 
Juliana Leite Cardoso.

O pretendente: MARCOS ROBERTO GOBBI GURZONI, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Angelo Gurzoni e de 
Joana Darc Gobbi. A pretendente: DANIELLE DA SILVA COCA, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/08/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar da Silva Coca e de 
Alda Maria da Silva Coca.

O pretendente: DAVÍ MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão frentista caixa, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 19/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ruy Antonio Martins e de Sueli Sandra Sanvito Martins. A pretendente: 
BEATRIZ DE MENEZES ROGERIO KAYATT, estado civil solteira, profi ssão RH, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Rogerio e de Regina de Menezes Kayatt.

O pretendente: PAULO CESAR MAURO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1986, residente e domiciliado no Parque 
São Lucas, nesta Capital - SP, fi lho de Nelson Moreira e de Marcia Akiko Mauro Moreira. 
A pretendente: KARINA MARQUES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão biomédica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/06/1990 residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson Martins Filho e de Rosana Marques Martins.

O pretendente: RONALDO FERREIRA DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/01/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Aparecido Pedra de Moraes e de Ana Maria 
Ferreira de Moraes. A pretendente: BRUNA VINHA OVELHEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/06/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Ovelheiro Junior e de Rosangela 
Vinha Ovelheiro.

O pretendente: MARCUS ROBERTO DE SOUZA MELO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1978, residente e domiciliado na 
Vila Campanela, São Paulo - SP, fi lho de João de Souza Melo e de Yara Rosa Melo. A 
pretendente: CAMILLA YAMAMOTO RODRIGUES DE CAMARGO, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 25/02/1988, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Rodrigues de Camargo 
e de Marisa Akemi Yamamoto de Camargo.

O pretendente: AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA GIROTO, estado civil solteiro, profi ssão 
securitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Giroto e de Maria Rita Ferreira de Almeida Giroto. A 
pretendente: THAMIRIS SOUZA FELIX DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão securitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Felix de Moura e de Ivanete Ferreira de Souza.

O pretendente: EVERTON LUIS DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de turismo, nascido em São Vicente - SP, no dia 30/07/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luis Rodrigues Ferreira e 
de Tania Marcia de Souza Ferreira. O pretendente: RUITHER CÉSAR DE OLIVEIRA, 
estado civil solteiro, profi ssão operador de atendimento, nascido em Uberaba - MG, no 
dia 23/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rui 
Cesar de Oliveira e de Mangelina Dalva da Silva Oliveira.

O pretendente: FLAVIO APARECIDO SIQUEIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de trânsito, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Custódio de Carvalho e de 
Evanilde Siqueira de Andrade. A pretendente: LILIAN CRISTINA DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/07/1978, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Telma de Lima.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUCAS DE SOUZA ALVIM, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 29/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdir Augusto Alvim e de Regina Milla de Souza. A convivente: AMANDA 
SANTOS FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos humanos, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Roberto Fernandes e de Dulcide de Sousa Santos Fernandes. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Lapa. EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROCESSO Nª 
1005290-11.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Dirce Alves Benedito, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER: Ante o exposto decreto a interdição de Ivan Di Ciero, declarando-o incapaz de 
exercer todos os atos da vida civil, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I, do Código 
Civil e artigo 755, do Código de Processo Civil, nomeando curador o Sr. André Marchenti Di 
Ciero, considerando-se compromissado, independentemente de assinatura de termo. Em 
consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no inciso I, do artigo 487, 
do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de 
Processo Civil e artigo 9, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 
publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez 
dias. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2016. 

5ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104974-
43.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MARIA NOIVAS 
LOCAÇÃO DE TRAJES A RIGOR LTDA, CNPJ. 03.099.795/0001-02, na pessoa de seu 
representante legal, que SULEIMA JAMIL EL KADRI VISCARDI, ajuizou-lhe uma ação de 
Procedimento Sumário, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação da ré na 
devolução da quantia de R$ 800,00 pagos pela autora, bem como ao pagamento de indenização 
pelos danos morais e materiais causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

AUTO POSTO DUQUE LAPA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia e de Instalação nº 45000977, para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrifi-
cantes para Veículos, sito à Praça Jácomo Zanella, nº 154. Água Branca. São Paulo/SP.
ABB LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação
para Fabricação de Motores Elétricos, Peças e Acessórios, sito à Rodovia Senador
José Ermirio de Moraes, SP 75, s/nº. Km11. Aparecidinha. Sorocaba/SP.
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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: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Andirá - PR, no dia 17/08/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues dos Santos e de Maria Aparecida de Alcantara 
Santos. A pretendente: SUELI MARIA DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Melo e de Sonia Maria de Melo.

O pretendente: RENATO PACHECO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão policial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/02/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Demas Pacheco da Silva e de 
Maria Lucia dos Santos Silva. A pretendente: KELLY DE LIMA NOGUEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 23/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
de Souza Nogueira e de Celia Maria de Lima.

O pretendente: DAVID DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de escritorio, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/05/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Pereira de Souza e de Maria 
Cicera da Silva. A pretendente: LUANA CRISTINA FREITAS DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente de RH, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 28/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Hipolito da Silva Filho e de Zenilda Freitas da Silva.

O pretendente: WILLIAN ALVES FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
inspertor, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/05/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Donizete Farias e de Eliete Alves dos Santos. A pretendente: 
THAMIRES ARAUJO ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Nilton Alves da Silva e de Margarete Araujo da Silva.

O pretendente: LUCIO CLAUDIO JOSE CARNEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/06/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Jose Carneiro e de 
Maria Lucia Carneiro. A pretendente: SANDRA SILVA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dernival Oliveira de Lima 
e de Elizabeth de Sá Silva de Lima.

O pretendente: RICARDO GONÇALVES DUARTE, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão servidor publico, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Souza Duarte e de 
Ana Hilda Paschoal Gonçalves Duarte. A pretendente: INGRYD REGINA SILVA CORREA 
DE PAULA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 15/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Anderson Luis Correa de Paula e de Ricarda da Silva Souza.

O pretendente: FABIO FERNANDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente tecnico, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/08/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genival Gomes da Silva e 
de Lucilia Coelho da Silva. A pretendente: VANESSA DE JESUS DO CARMO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
02/05/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Rodrigues 
do Carmo e de Sandra Regina de Jesus.

O pretendente: MICAEL BRITO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão meio ofi cial de eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1994, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mourivan Silva e de Cristina 
Santana de Brito da Silva. A pretendente: RAFAELA SILVA DE ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Itaqua-
quecetuba - SP, no dia17/03/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Edmilson de Almeida e de Maria de Lourdes da Silva Filha.

O pretendente: RENATO JOSE PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/02/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Baulino Pereira e de Irene dos Santos Tenorio. A pretendente: 
JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Roseli Paixão de Oliveira Santos.

O pretendente: WELINGTON MACENA DE MORAIS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/02/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivonete Macena de Morais. 
A pretendente: JAYNE RODRIGUES DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão profi ssão do lar, nascida em Brasilia - DF, no dia 10/06/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Rodrigues de Sousa e de 
Rosimary Rodrigues Rafael de Sousa.

O pretendente: JOSUE GOMES DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/08/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Cesar Gonçalves da Costa e de Aureliana Gomes Flor. 
A pretendente: DANIELE XAVIER DE CASTRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estoquista, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/12/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Xavier de Castro e de Odete Modesto.

O pretendente: JONATHAN LARCHER DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Vieira de Melo Filho 
e de Maria Aparecida Larcher. A pretendente: EMANOELLE BERNARDO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produçaõ, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Bernardo da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

A  pretendente: THAIS NEUMA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão suporte tecnico, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/01/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio José de Oliveira e de Ana Maria 
dos Santos Oliveira. A pretendente: EMANUELA OLIVEIRA DE JESUS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em Salvador 
- BA, no dia 18/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eddy Lewton de Jesus e de Josenilda Santos de Oliveira.

O pretendente: JEAN CARLOS DOS SANTOS SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Jonas de Sousa e de Ednalva Severina dos Santos 
Sousa. A pretendente: HELLEN MUNIZ SOARES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/07/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Roque Soares e de Helenilza Muniz Soares.

O pretendente: LEANDRO RODRIGO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gislane José da Silva e 
de Ducinete Gomes da Silva. A pretendente: CAMILA E SILVA OLINDA , nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista de padaria, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Florentino de Olinda e de Elizabeth de Andrade e Silva Olinda.

O pretendente: WALISSON FRANÇA BARBOSA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido em Gama - DF, no dia 20/06/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Correia de Andrade e de Maria 
das Graças França Barbosa A pretendente: ELAINE ALVES DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/07/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laercio Alves da Silva e de 
Eliane Jose da Silva.

O pretendente: FRANCISCO IANSON WERDER, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/05/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Willy Werder e de Rosa Maria 
Ianson. A pretendente: PRICILA MARIA CRISTINA DE JESUS SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalberto José 
da Silva e de Maria Cristina de Jesus Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido em Caieiras - SP, no dia 04/03/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Tadeu dos Santos 
Miranda e de Aparecida Guaraci Oliveira da Silva. O pretendente: DIOGO COIMBRA DE 
SOUZA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Elisio de Oliveira Souza e de Alaide Galgani Coimbra Souza.

O pretendente: DANIEL DA SILVA ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de operações de carga, nascido em Camaçari - BA, no dia 04/12/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Delfi no Nascimento Alves e 
de Nelci da Silva Alves. A pretendente: CAMILA GUIMARÃES FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Guarulhos - SP, 
no dia 30/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Ferreira e de Raquel Guimarães Cardoso Ferreira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE MACÊDO JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico de refrigeração de ar condicionado, nascido em 
Recife - PE, no dia 26/07/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carlos Alberto de Macêdo e de Alice Barroso de Macêdo. A pretendente: INGRID 
MARTINIANO FAZIO CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de loja, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/07/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo José Cardoso e de Gislaine Fazio.

O pretendente: DIEGO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/05/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Severina 
Maria Gomes da Silva. A pretendente: DIANA SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Pires 
de Oliveira e de Luciene Andrade dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON ANTUNES DOMINGUES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista de auto, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/08/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benjamin Antunes Domingues 
e de Izis Juciara Silva dos Santos. A pretendente: MICHELE MAGALHÃES GONÇAL-
VES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 26/01/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudio Gonçalves e de Leni José Magalhães Gonçalves.

O pretendente: DAVI FELIPPE FELIX, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante de cozinha, nascido em Poá - SP, no dia 04/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Nicolau Felix e de Angela Aparecida Felippe. 
A pretendente: JÉSSICA CONCEIÇÃO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/04/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Antonio de Sousa e de 
Nazaré Maria da Silva.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão fotografo, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Marcos Pinto de 
Oliveira e de Rosana Martins de Oliveira. A pretendente: SARAH SILVA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Barra do 
Corda - BA, no dia 09/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Roberto Carlos Silva de Oliveira e de Juscimeire de Jesus Oliveira.

O pretendente: ARNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudange geral, nascido em Senhor do Bonfi m - BA, no 
dia 12/07/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo 
Antonio de Oliveira e de Eliane dos Santos Oliveira. A pretendente: ALINE APARECIDA 
BARBOSA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco de Souza e de Leilza Barbosa Oliveira de Souza.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA FERNANDES SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/04/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Fer-
nandes da Silva e de Clemilda Valdomiro Ferreira. A pretendente: PÂMELA CRISTINA 
MACEDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/06/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonildo Ferreira da Silva e de Eva de Macedo Rocha.

O pretendente: SAUL DE ASSIS SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/03/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto de Souza e de Vicentina de Paula 
Souza. A pretendente: SORAIA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/05/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Pereira da Silva 
e de Aminadab José da Silva.

O pretendente: EDILSON MASAHARU SUGIMITSU, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Suzano - SP, no dia 23/04/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Masarani Sugimitsu e de Antonia 
Raimunda Sugimitsu. A pretendente: MARIA LARISSA PITA CAMPÊLO FONSECA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedro Roberto Pita Fonseca e de Josefa Campêlo.

O pretendente: RODRIGO LEANDRO CERQUEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 13/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Cesar Cerqueira da Silva e de Leontina Thomaz Cerqueira da Silva. A pretendente: 
KELLY CRISTINE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Santana e de Damares 
Lucas da Silva Santana.

O pretendente: PAULO MARCELO SILVA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de arquivo, nascido em Rio Azul - PR, no dia 17/02/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Silva Almeida e de 
Bernadete Aparecida de Brito Almeida. A pretendente: AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/11/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Laete Belarmino Teixeira e de Maria de Fátima Ribeiro da Silva.

O pretendente: GILMAR HENRIQUE DO CARMO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/04/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hermes Henrique do Carmo 
e de Maria José do Carmo. A pretendente: CRISTINA DE OLIVEIRA ANTUNES, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 12/11/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Pereira Antunes e de Francisca de Oliveira Antunes.

O pretendente: EDMILSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson José da Silva e de Aparecida 
Lucia da Silva. A pretendente: TALITA SANTOS CALKAVICIUS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Calkavicius e de 
Maria de Fatima Santos.

O pretendente: WANDERLEY DA SILVA PRADO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista do Prado Filho e de 
Elizete Soares da Silva Prado. A pretendente: ANECILDA RODRIGUES NOGUEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Assaré - 
CE, no dia 30/05/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Rodrigues Nogueira e de Maria Rodrigues Nogueira.

O pretendente: LUCAS EDUARDO ROMUALDO DA COSTA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 13/01/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vantuir 
Aparecido da Silva e de Alexsandra Romualdo da Costa. A pretendente: THAIS SILVA 
DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida 
em Itaquaquecetuba - SP, no dia 23/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gerson Vieira da Rocha e de Andrea Gizelda da Silva.

O pretendente: RODOLFO LOPES SOARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Soares e de Maria 
de Fátima Soares. A pretendente: CAROLINA DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar odontologico, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sonia Marli 
Dias da Silva.

O pretendente: WALAN ROQUE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão inpressor de off set, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Roque da Silva e de Maria 
do Carmo Evangelista da Silva. A pretendente: PAULA APARECIDA LIEDLKE DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Liedlke dos Santos e de Aldeir Vieira Santos.

O pretendente: MARCIO SANTOS TAVARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/10/1971, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza Tavares e de 
Raymunda Santos Tavares. A pretendente: DULCELENE DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão biológa, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/07/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Felix de Lima 
e de Amalia Carvalho de Lima.

O pretendente: KELCIO DE BRITO PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Luis - MA, no dia 11/09/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pereira e de Lucimar Viana 
de Brito. A pretendente: JÉSSICA SILVA BARROS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Oliveira Barros e de Cecilia 
José da Silva.

O pretendente: GERSON DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Estância - SE, no dia 14/09/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gelson Messias da Silva e de Rita de 
Cassia Ferreira dos Santos. A pretendente: GABRIELA FRANCISCO ABITANTE, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 31/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Margarida 
Maria Francisco Abitante.

O pretendente: NELSON PEREIRA DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em Abaira - BA, no dia 23/09/1967, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Nolasco dos Reis e de Eugenia 
Pereira dos Reis. A pretendente: VALQUIRIA FERRAZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/02/1976, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vera Lucia Ferraz.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS FELIX, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandra dos Santos Felix. 
A pretendente: SARA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Pereira e de 
Rosemeire Macedo Santos.

O pretendente: CLAUDINEI LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em Ourinhos - SP, no dia 04/12/1965, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lopes Silva e de Maria Aparecida Balbina Lopes. A 
pretendente: JOSIMARA GOMES BISPO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão autônoma, nascida em Senhor do Bonfi m - BA, no dia 27/03/1976, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Gomes Bispo Filha.

O pretendente: ALEXANDRE LISBOA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1976, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givaldo Lima dos Santos e de Ger-
cina Lisboa dos Santos. A pretendente: ANA MARIA VICENTE PAULA, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúva, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/02/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vicente 
e de Maria do Carmo Vicente.

O pretendente: RONALDO SILVA FRANÇA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1960, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador França e de Maria das Dores Silva França. 
A pretendente: ELISÂNGELA AUXILIADORA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/11/1972, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco dos Santos e 
de Benedita de Oliveira Leite dos Santos.

O pretendente: SWELDON DA SILVA ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente de contrato, nascido em Recife - PE, no dia 24/05/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Joaquim Trajano de 
Albuquerque e de Ana Lucia da Silva. A pretendente: MARIANE DA SILVA OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 11/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Leite de Oliveira e de Maria de Lourdes Ferreira da Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão soldador, nascido em Vitória da Conquista - BA, no dia 21/07/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elio Gonçalves Ribeiro e de Maria 
de Lourdes Silva Ribeiro. A pretendente: NOÊMIA SILVA DA CUNHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/07/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vivaldo Peixoto 
da Cunha e de Aguinaura Silva da Cunha.

O pretendente: CLEBER DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ofi cial em serviços gerais, nascido em Barra - BA, no dia 11/07/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvanildo Gomes dos Santos 
e de Marizete Silva de Souza. A pretendente: CRISLANE REIS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barra - BA, no dia 26/11/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristiano da Silva Santos 
e de Helena Marta Reis Santos.

O pretendente: MANOEL MESSIAS SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Tucano - BA, no dia 09/12/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Teodoro de Souza e de Maria 
das Dores Pereira da Silva. A pretendente: ELAIANE SANTOS OLIVEIRA, nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Heliopolis - BA, no 
dia 11/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Gonçalves de Oliveira e de Josefa Brasilina dos Santos.

O pretendente: MESSIAS DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/08/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Augustinho Barbosa e de 
Iracema Maria dos Santos Barbosa. A pretendente: VANDERLÉIA DE ASSIS CAMPOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/02/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Gonçalves de Campos e de Vera Lucia de Assis Machado Campos.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Inélio Sabino Ribeiro e de Maria 
das Graças Silva Ribeiro. A pretendente: DANIELA ALVES MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 09/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Martins e de Maria Onecia Alves Martins.

O pretendente: ANDERSON BREGANTIN JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/01/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Bregantin e de Adriana 
Ferreira Bregantin. A pretendente: FERNANDA ROSSIGALLI TORRES GALINDO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão policial militar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Roberto Torres Galindo e de Kelly Adriana Rossigalli Torres Galindo.

O pretendente: LUCAS NOGUEIRA BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rodrigues Bezerra e de Joselene 
Nogueira da Silva. A pretendente: NATALIA SANTANA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e 
de Eliane Santana de Lima.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOAQUIM MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Montes Claros - MG, no dia 19/05/1931, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Anjos Silva e de 
Mariana Martins Pereira. A convivente: RITA FELIX PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Limoeiro - PE, no dia 20/12/1949, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Germano Felix Pereira e 
de Maria Josefa da Conceição. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união 
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 
I, III,IV e V do Código Civil Brasileiro.

O convivente: ADEMIR DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, pro-
fi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1956, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Francisco da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva. A convivente: ANA LÚCIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/01/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco dos Santos 
e de Maria Lina dos Santos. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável 
em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III,IV 
e V do Código Civil Brasileiro.

O convivente: PAULO CÉSAR TAKEDA DE OLIVEIRA BORGES, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão assistente de lojística, nascido em Guarulhos - SP, no 
dia 16/03/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de 
Oliveira Borges e de Elza Mitiyo Takeda. A convivente: JAMIELLY FRANÇA SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão fotografa, nascida em Ibicaraí - 
BA, no dia 11/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Nilson Alves Santos e de Luciene Soares França. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários,
Vasos, Abajures, TVs,
Refrigeradores, Etc

Seg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12h
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30
Mudança de Escritório

Estações de Trabalho,
Poltronas, Banquetas,

Gaveteiros, Armários, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 144444hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 166666hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 177777h30h30h30h30h30
Industrial

Rolamentos, Motores,
Bombas, Redutores,

Manômetros, Etc

TTTTTeeeeerrrrr,,,,, 2 2 2 2 244444/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1010101010hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc 

TTTTTererererer,,,,, 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros e Informática

Monitores, Televisores,
Estações de Trabalho,

Cadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Imóveis

Apartamentos e Casas
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará  ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da arrematação.

Chassis - Final   (Leilão: 26/01/2017 - 12h)

469580               445154               569702               445424
575792               469400               011224               569231
024076               575603               469611               575625
024084               469869               745689               256439

Chassis - Final  (Leilão: 27/01/2017 - 11h)
187664        370869        616233        271482        769727        041895        172665        436246
210963        263741        625378        377843        327533        080754        723289        715966
013636        043880        636565        290863        132820        381778        142960        148387
903857         512770         121767         147371         220814          990165    _________________

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras Herman Miller,
Aparadores, Armários,

Vasos, TVs,  Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Utilit. de Carga e Caminhões

Hyundai HR,
Iveco Daily,

Volvo FM 440, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1414141414hhhhh
Imóveis

Apto. 35 m², 1 dorm na Liberdade,
São Paulo/SP e Casa 180 m², 3
dorms, na Enseada, Guarujá/SP

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Veículos e Utilitários de Carga

Land Rover Freelander
2S I6, M.Benz Sprinter,

Fiat Ducato, Strada, Etc

Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30
Cota de Consórcio de Imóvel

Carta de Crédito de Imóvel
Desconto de 54%

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Imóveis

Casa 2 dorms e 2
vagas Pagto: À Vista ou

Parcelado em até 12 x

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1313131313hhhhh
Aptos, Casas e Salas Comerciais

26 Imóveis Residenciais e
Comerciais *Valores

Abaixo das Avaliações*

TTTTTererererer,,,,, 3131313131/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
 Complexo Industrial

 Terreno com Galpões e Prédios
Industriais Aprox. 105.000m². Mais

informações: www.zukerman.com.br



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Página 12 São Paulo, quarta-feira, 18 de janeiro 2017

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.: DIEGO AUGUSTO GONÇALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/10/1985, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Fatima Gonçalves. A pretendente.: MARCIA PORCINO DA 
SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 20/06/1983, profi ssão: assistente administrati-
vo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Octacilio Pereira 
da Silva e de Zenaide Porcino da Silva.

O pretendente.: ANDRE GOMES DA SILVA, natural de Encruzilhada-Recife, PE, nasc.: 
01/06/1984, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Silvia Gomes da Silva. A pretendente.: LILIAN DE LIMA SILVEIRA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 20/03/1984, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Davson Silveira e de Maria Eunisse de Lima.

O pretendente.: ANDRE ALVES BARROSO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/10/1972, profi ssão: analista de redes, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Vilson Alves Barroso e de Sonia Maria da Silva Barroso. A preten-
dente.: DANIELE ALVES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/06/1984, 
profi ssão: inspetora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Arnaldo Bispo de Oliveira e de Josefa Inacio Alves de Oliveira.

O pretendente.: JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO, natural de Timbauba, PE, nasc.: 
16/08/1990, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio Pedro de Araujo e de Josilda Maria da Silva Araujo. A preten-
dente.: JESSICA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Santos, SP, nasc.: 10/01/1991, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Irapuan Otavio de Oliveira e de Claudia Regina Nogueira de Oliveira.

O pretendente.: HENRIQUE BATISTA ALVES DOS REIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/06/1991, profi ssão: ajudante operacional, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Edmilson Alves dos Reis e de Vera Antonia Batista Leonardo Alves 
dos Reis. A pretendente.: FABIANA COSTA DE SOUZA FRANCISCO, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 16/02/1987, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Valdomiro Souza Francisco e de Iraneide da Costa.

O pretendente.: PAULO MIGUEL BRAGA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/11/1979, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Maria da Penha Santos. A pretendente.: CARLIANA LOPES DE SOUZA, na-
tural de Novo Cruzeiro, MG, nasc.: 14/04/1985, profi ssão: desempregada, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Lopes dos Santos e de 
Maria José Fernandes de Souza.

O pretendente.: VAGNER ESCAMILHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/11/1975, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Tercio Escamilha e de Zilda Machado Escamilha. A pretendente.: CINEIDE 
BALIEIRO DE SOUZA, natural de Janua-Coelli Mun.Comarca Cameta, PA, nasc.: 
14/05/1991, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Armando Gaia de Souza e de Maria Jardelina Balieiro de Souza.

O pretendente.: LINEU MELHADO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/06/1953, profi ssão: 
aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Fernando 
Melhado e de Leonor Favini Melhado. A pretendente.: IARA DO NASCIMENTO, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 02/02/1964, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Milton Luiz do Nascimento e de Iracema Rocha do Nascimento.

O pretendente.: ALESSANDRO OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/06/1983, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Moyses Santiago Oliveira e de Rosemeire Aparecida de Camargo. A pretenden-
te.: MARCIA VIEIRA PINTO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 05/11/1985, profi ssão: 
controladora de acesso, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Pinto Filho e de Maria dos Anjos Vieira.

O pretendente.: EDER DE SOUSA ABREU, natural de Fortaleza, CE, nasc.: 13/06/1985, 
profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Antonio de Abreu Alves e de Rita Soares de Sousa. A pretendente.: ANA CLAUDIA 
ELOY, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/09/1990, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Joseneris Eloy.

O pretendente.: ANDERSON LEONEL DE SOUZA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
18/08/1979, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Leonel de Souza e de Elza Vasconcelos de Souza. A pretendente.: 
ANA FEITOSA EVANGELISTA, natural de Arneiroz, CE, nasc.: 08/01/1983, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Vital Alves 
Evangelista e de Maria Dondon Feitosa Evangelista.

O pretendente.: EMMANUEL LEANDRO HARDY LOPES DE LIMA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 15/11/1991, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Marcos Apolo Lopes de Lima e de Rochele Maria Hardy Lopes de Lima. A pre-
tendente.: PRISCILA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/02/1992, profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Adalberto Nunes de Oliveira Filho e de Maria Aparecida Alves da Silva Oliveira.

O pretendente.: LEANDRO ANTONIO COVIELLO CYRILLO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 16/09/1993, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Ronaldo Carlos Cyrillo e de Clementina Aparecida Coviello 
Cyrillo. A pretendente.: BEATRIZ DE ASSUNÇÃO SANTOS, natural de Santa Izabel, SP, 
nasc.: 19/08/1994, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Sergio Antonio dos Santos e de Marcia Gasques de Assunção Santos.

O pretendente.: MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 23/12/1979, profi ssão: assistente de saúde enfermagem, estado civil: divorciado, 
residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Dionizio Pereira e de Eliane Maria 
da Silva Pereira. A pretendente.: JACIRLEIDE DA SILVA, natural de Paulo Afonso, BA, 
nasc.: 26/04/1985, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Jorge Ernesto da Silva e de Dilza Judite do Amaral Silva.

O pretendente.: JEFFERSON SOUZA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/07/1988, profi ssão: aux.selecionamento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Ernande Freire da Silva e de Odelita dos Santos Soiza. A preten-
dente.: CARLA HENRIQUE MARTINS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 13/09/1987, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Daniel Martins e de Nilda Henrique Martins.

O pretendente.: LUIS ALVAREZ SALCEDA, natural de Orence, Espanha, nasc.: 
20/04/1960, profi ssão: comerciante, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Eloy Alvarez Fernandez e de Regina Salceda Cerdeira de Al-
varez. A pretendente.: DAYANE DA SILVA AGUIAR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/06/1985, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Georgete da Silva Aguiar.

O pretendente.: DIOGO AUGUSTO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/06/1991, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Ademir Domingos dos Santos e de Silvana Augusto da Silva. A pre-
tendente.: DANYELLE FHONDER SOUSA CORREIA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
06/03/1993, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Edvaldo José Correia e de Rosilma Sousa Pereira.

O pretendente.: MAXWEL TOLEDO ROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/04/1989, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de: Wagner Aparecido Rosa e de Katia Toledo. A pretendente.: SUELLEN OLIVEIRA 
DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/11/1990, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Carlos dos Santos e de 
Maria de Lourdes de Oliveira.

O pretendente.: ROGERIO DE LIMA HUNGARO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/04/1984, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Dorival Donizeti Hungaro e de Edileuza Maria de Lima Hungaro. 
A pretendente.: TATIANE APOLONIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/02/1984, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Belmiro Firmino de Oliveira e de Herotides Apolonia de Oliveira.

O pretendente.: ADÃO ALVES DOS ANJOS, natural de Ibitita, BA, nasc.: 27/03/1984, 
profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Jurandi Barbosa dos Anjos e de Ana Alves dos Anjos. A pretendente.: MARIA MADALE-
NA CONCEIÇÃO DAMASCENO, natural de Barro Alto, BA, nasc.: 08/10/1983, profi s-
são: auxiliar de higienização, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Felinto José Damasceno Filho e de Petronilia Maria da Conceição.

O pretendente.: BRUNO LOPES LEITÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/01/1986, 
profi ssão: educador fi sico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: José Ferreira Leitão e de Sonia Maria Ferrez Lopes Leitão. A pretendente.: 
YADIRA MAXELENDA BUSTOS AMADO, natural de Cundinamarca-Bogota, Colombia, 
nasc.: 08/11/1988, profi ssão: professora, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Oscar Emilio Bustos Bustos e de Anadelina Amado Niño.

O pretendente.: RUBEM MARQUES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/04/1986, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Rafael Gomes da Silva e de Maria de Lourdes Marques da Sil-
va. A pretendente.: ALESSANDRA KETELS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/10/1985, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: José Alves Silva Filho e de Sueli Ketels Silva.

O pretendente.: RAFAEL CABRAL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/09/1988, profi ssão: mecânico de manutenção, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: José Cabral da Silva e de Luzia Sales da Sil-
va. A pretendente.: CINTIA ARAUJO DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/02/1987, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: João Hermenegildo de Sousa e de Regina Celia 
Araujo de Sousa.

O pretendente.: EDNAELSON CARVALHO DE ARAUJO, natural de Andorinha, BA, 
nasc.: 07/11/1991, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Ademir Lima de Araujo e de Maria de Souza Carvalho. A pretenden-
te.: ISABELA ALVES SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/08/1991, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Orenildo Alves Silva e de Luzinete Januario da Silva.

O pretendente.: ADAUTO RODRIGO DA SILVA, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, 
nasc.: 19/10/1983, profi ssão: seguranca, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Adauto Ferreira da Silva e de Maria Nercilene Bezerra da Silva. 
A pretendente.: ANDREIA CARDOSO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/11/1994, 
profi ssão: calcenter, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José João Cardoso e de Maria Neuma Cardoso.

O pretendente.: LUIS RICARDO SOARES VIANA DE SOUZA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/02/1990, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Cicero Viana de Souza e de Jaete Soares. A pretendente.: 
BRUNA PEREIRA CARDOSO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/10/1990, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manoel 
Roberto Cardoso e de Ivani Pereira Cardoso.

O pretendente.: VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/05/1991, profi ssão: urdidor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Vivaldo Nogueira e de Elizabete Leite da Silva Nogueira. A pretendente.: ELI-
SANGELA DE SOUZA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/01/1987, profi ssão: 
assistente de suporte técnico, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Sebastião Laurentino Alves e de Judite Jesus de Souza Alves.

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: MAURICIO OLIVEIRA DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão 
recepcionista, nascido em São Paulo - SP, no dia 05 de outubro de 1978, residente 
e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Joaquim de Sá e de 
Marli Oliveira de Sá. A pretendente: ANGELICA CUNHA, estado civil divorciada, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia 04 de abril de 
1976, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Ana Cunha 
Nobrega.

O pretendente: MAURO SERGIO PEREIRA LACERDA, estado civil divorciado, 
profi ssão funcionário público estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 28 de maio 
de 1969, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Lacerda e 
de Zelia Batista Pereira. A pretendente: ANALUCIA VELLOSO, estado civil divorciada, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 23 de setembro de 1968, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Velloso e de 
Vilma Marcos Velloso. 

O pretendente: FABIO DINIZ DE GODOY, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) - SP, no dia 15 
de julho de 1981, residente e domiciliado no Jardim Barreira Grande, São Paulo - 
SP, fi lho de José Carlos de Godoy e de Ana Moreira. A pretendente: VIVIANE DE 
JESUS GARCIA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Bernardo do Campo - SP, no dia 21 de julho de 1982, residente e domiciliada 
no Jardim Barreira Grande, São Paulo - SP, fi lha de João Maria Garcia e de Isabel 
Pinto de Jesus. 

O pretendente: ALAN DOS SANTOS CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 20 de março de 
1991, residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lho de Laureano 
Castro e de Rosana Chagas dos Santos Castro. A pretendente: BRUNA CRISTINA 
PEREIRA CAMPANHA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 11 de julho de 1991, residente 
e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Pereira de Melo e de Elza 
Tavares Campanha de Melo.

O pretendente: DANILO CARDOSO CURIEL, estado civil solteiro, profi ssão web 
designer, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 08 de setembro de 
1995, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo 
Curiel e de Rubenita Cardoso Curiel. A pretendente: AMANDA LEMOS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida em São Paulo (Registrada no 
Ibirapuera) - SP, no dia 13 de agosto de 1989, residente e domiciliada no Jardim Vila 
Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo  dos Santos e de Marcia Maria Lemos de 
Abreu.

O pretendente: HÉLIO CÉSAR CASTRO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão coordenador de suporte de software, nascido em Imperatriz - MA, no dia 14 
de novembro de 1979, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lho de José Fernandes de Oliveira e de Alderina Alves de Castro. A pretendente: 
ADRIANA DE MORAES, estado civil divorciada, profi ssão coorenadora pedagógica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02 de fevereiro de 1971, residente e domiciliada na 
Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Edson de Moraes e de Marlene Garcia 
de Moraes.

O pretendente: MARCO PRADO MASELLA, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 26 de 
outubro de 1994, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Marcos 
Masella e de Sonia Esteves Prado Masella. A pretendente: PRISCILA GRAZIELE 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
(Registrada em Indianópolis) SP, no dia 05 de dezembro de 1993, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Francisco de Araujo e de 
Rosangela Eugenia dos Santos Araujo. 

O pretendente: MURILO MENDES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
escrevente, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 17 de janeiro de 1989, 
residente e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo - SP, fi lho de Jair Costa 
Santos e de Rita de Cassia Mendes Santos. A pretendente: JOYCE APPARECIDA 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada 
em Cerqueira César) - SP, no dia 27 de dezembro de 1990, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio Zoppi Gomes e de Fatima Maria 
da Silva Gomes.

O pretendente.: EDVAN DA COSTA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/08/1983, 
profi ssão: manobrista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de: Edison Ferreira Lima e de Pedrina da Costa Lima. A pretendente.: JANIARA 
LEOCARDIO DA SILVA, natural de Natal, RN, nasc.: 19/08/1990, profi ssão: desempre-
gada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Leocardio 
da Silva e de Neuza Graciano da Silva.

A pretendente.: DIANA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 29/06/1986, profi ssão: operador de sac I, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Ilton Teixeira dos Santos e de Divaci Maria da Con-
ceição dos Santos. A pretendente.: GISELLY CRISPIM DE OLIVEIRA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 15/06/1994, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Fernando Luiz de Oliveira e de Rosemary da Silva 
Crispim de Oliveira.

O pretendente.: ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/02/1975, profi ssão: contador, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Pereira da Cruz e de Maria Rosa Pereira da Cruz. A pretendente.: 
SOLEANY LIBERATO, natural de São Roque, SP, nasc.: 09/04/1983, profi ssão: admi-
nistradora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lucioni 
Liberato e de Deise Lucide Liberato.

O pretendente.: CARLOS JOSÉ DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 05/03/1988, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Osvaldo Silva e de Ivaldiris Alves Ferreira dos Santos. A pretendente.: GISE-
LE APARECIDA DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/09/1982, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Gilberto 
Bartolomeu de Brito e de Edileusa Santos de Brito.

O pretendente.: WELLINGTON LUIZ DA SILVA NASCIMENTO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 15/02/1988, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Orlando Severo do Nascimento e de Sonia Maria 
da Silva. A pretendente.: KATHARINA NEUZA MARIA BARBOSA MARCONDES, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/06/1999, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Douglas Marcondes e de Tania Bar-
bosa Marcondes.

O pretendente.: HENRIQUE SILVA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/12/1987, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Almir de Lima e de Marcia Pereira da Silva de Lima. A 
pretendente.: FRANCIANE TRENTINI CUSTODIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/10/1990, profi ssão: zootecnica, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP. fi lha de: Carlos Alberto Custodio e de Evani Tereza Trentini Custo-
dio.

O pretendente.: JOÃO PAULO DIAS MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/08/1992, profissão: bancario, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. filho de: João Da Silva Miranda e de Rosa Lima Dias Miranda. A pre-
tendente.: LETICIA DOS SANTOS QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/03/1994, profissão: advogada, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Evando Correia Queiroz e de Ivonilda Regina dos Santos 
Queiroz.

O pretendente.: WESLEY MINORU OTA PAIXÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/01/1993, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Ademir de Oliveira Paixão e de Mariza Borges de Oliveira Ota. A pre-
tendente.: FLAVIA KAROLINE BARBOSA DE ANDRADE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 20/01/1997, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Fernando Dias de Andrade e de Vilma Barbosa de 
Araujo.

O pretendente.: RENATO MARTINS GOMES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
13/07/1975, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Anizio Martins Gomes e de Maria Benta Gomes. A pretendente.: 
ANTUERMIA GONÇALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/04/1975, profi ssão: 
desempregada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Arnaldo Gonçalves e de Maria de Lourdes Gonçalves.

O pretendente.: JOSÉ ANTONIO PEDROZO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/08/1954, profi ssão: funcionario publico estadual, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Manoel Pedrozo e de Flora Garcia Pedro-
zo. A pretendente.: LUCIANA FEBA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/06/1996, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: José Cardoso de Souza e de Fatima Aparecida Feba 
de Souza.

O pretendente.: EDIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 22/07/1995, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Edivaldo do Nascimento e de Silvania Martins Silva do 
Nascimento. A pretendente.: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 11/07/1997, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: soltei-
ra, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Isaque Ribeiro dos Santos e de Elenice 
Rodrigues de Souza.

O pretendente.: LINCON YUDI NAKASATO, natural de Jacarei, SP, nasc.: 
13/01/1994, profissão: técnico de T.I, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Mogi das Cruzes - SP. filho de: Shigueo Nakasato e de Maria Margarida Biten-
courte Nakasato. A pretendente.: ANA NOFOENTE DE SOUZA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 23/02/1989, profissão: estilista, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. filha de: Joel Inacio de Souza e de Roseli Jacob No-
foente de Souza.

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: FELIPE VIANA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte técnico, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 26 de janeiro de 
1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Bezerra de Souza 
e de Ana Lucia Lima Viana de Souza. A pretendente: CAMILA GUARALDO MONTEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente contábil, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Mariana) SP, no dia 01 de julho de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de João Augusto Monteiro Filho e de Elaine Guaraldo Monteiro.

O pretendente: LEANDRO MARQUES FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Campina Grande - PB, no dia 03 de dezembro de 1992, 
residente e domiciliado na Vila Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Dores 
Marques Farias. A pretendente: FABÍOLA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
embaladora, nascida em Leme - SP, no dia 12 de junho de 1993, residente e domiciliada 
na Vila Manchester , São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Santana e de Maria 
Aparecida dos Santos Santana. 

O pretendente: DENIS SANTANA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira Cesar SP, no dia 17 de 
abril de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ilceu Geraldo 
Guimarães de Oliveira e de Denise Santana Guimarães de Oliveira. A pretendente: 
RAQUEL BERNARDO DI CELIO, estado civil solteira, profi ssão acessora administrativo, 
nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) - SP, no dia 12 de junho de 1981, 
residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Armando Di 
Celio Sobrinho e de Sonia Maria Bernardo Di Célio.

O pretendente: RAFAEL PADRÃO DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido no Rio de Janerio (Registrado na 3ª Circunscrição da 2ª Zona 
Freguesia de Santo Antonio) RJ, no dia 17 de outubro de 1988, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Renato Gomes de Matos e de Verônica Padrão de 
Matos. A pretendente: FERNANDA PAJARES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 01 de junho de 
1986, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Paulo Martins e 
de Amariles Cardoso Pajares Martins.

O pretendente: EDERSON DA SILVA FRANCO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado na Saúde) SP, no dia 29 de maio de 1985, 
residente e domiciliado no Carandiru, São Paulo - SP, fi lho de Givaldo Melo Franco e 
de Maria Edilene de Silva Franco. A pretendente: LIGIA DE SOUZA GUIMARÃES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão diagramadora, nascida em São Paulo (Registrada 
na Saúde) SP, no dia 29 de novembro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de José Guimarães da Silva e de Maria Luiza de Souza Guimarães da 
Silva. Obs.: Cópia do edital enviada a Unidade de Serviço onde reside o pretendente.

O pretendente: IGOR NUNES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) SP, no dia 22 de outubro de 1985, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Alcebiades Teixeira de 
Almeida e de Maria José da Cruz Nunes de Almeida. A pretendente: JULIANA 
DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo 
(Registrada em Cerqueira Cesar) SP, no dia 18 de abril de 1982, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernando Vaz de Barros e de Therezinha 
Tadeu Oliveira de Barros.

O pretendente: CESAR DE PAULA PINTO, estado civil divorciado, profi ssão executivo 
de contas, nascido em São Paulo - SP, no dia 18 de abril de 1981, residente e domiciliado 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo de Paula Pinto e de Sonia 
Regina Pinto. A pretendente: CRISTIANE FECCI DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Guarulhos (Registrada no 1º Subdistrito) 
- SP, no dia 09 de janeiro de 1984, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Amarilis Fecci.

O pretendente: HAICHAO DOU, estado civil solteiro, profi ssão lojista, nascido em 
República Popular da China, no dia 04 de julho de 1986, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Dou Huihong e de Zhang Shuqin. A pretendente: 
MAURIDETE DE OLIVEIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida em 
Ipiaú - BA, no dia 18 de maio de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lha de Irineu Oliveira Dias e de Ilda Pereira de Oliveira.

O pretendente: ALEX SANDRO DAVI DOS ANJOS DO PRADO, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 09 de 
dezembro de 1991, residente e domiciliado no Jardim Machado, São Paulo - SP, fi lho 
de Heráclito do Pardo Filho e de Maria Teresa dos Anjos. A pretendente: JOICIANE DE 
ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, nascida em Camaçari - BA, no dia 17 de 
novembro de 1995, residente e domiciliada no Jardim Machado, São Paulo - SP, fi lha de 
José dos Santos Pastor e Noemi dos Santos de Araujo. 

O pretendente: AGNALDO VIEIRA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Almadina - BA, no dia 12 de outubro de 1951, residente e domiciliado no Jardim 
Nice, São Paulo - SP, fi lho de José Silva Lima e de Edite Vieira de Aguiar. A pretendente: 
EDILENE SILVA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
Presidente Venceslau - SP, no dia 19 de novembro de 1974, residente e domiciliada no 
Jardim Nice, São Paulo - SP, fi lha de José Teixeira Batista e de Edileuza Silva Batista.

O pretendente: WILLIAN XAVIER SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 24 de janeiro de 1996, residente 
e domiciliado na Chacará Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Josuel Silva  e de Berenice 
Xavier Silva. A pretendente: JENNIFER NUNES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão  
do lar, nascida em São Paulo (Registrado Belenzinho) SP, no dia 06 de setembro de 
1999, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Guilhermino Nunes 
de Lima e de Maria Cirandi Leite Lima.

O pretendente: CESAR OSORIO DRUKAS, estado civil solteiro, profi ssão geólogo, 
nascido em Maracaibo, Republica da Venezuela (Transcrição registrada no 1º 
Subdistrito da Sé, São Paulo - SP), no dia 05 de fevereiro de 1986, residente e 
domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Cesar Augusto Osorio 
Orozco e  de Cristina Drukas Osorio. A pretendente: SHAYENE SIGNORETTI 
CHIRIATO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo 
(Registrado Liberdade) SP, no dia 12 de outubro de 1990, residente e domiciliada no 
Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Anderson Mauricio Chiriato e de Cláudia 
Suely Moreira Signoretti Chiriato.

O pretendente: THIAGO MENDES RUFFO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Tatuapé) SP, no dia 13 de junho de 1983, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Claudemir Ruffo e 
de Rose Maria de Souza. A pretendente: CARINA FERREIRA COSTA MONTOLESE, 
estado civil solteira, profi ssão tosadora, nascida em São Paulo (Registrado Vila 
Formosa) SP, no dia 30 de novembro de 1986, residente e domiciliada na Vila 
Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de  Jorge Luiz Montolese e de Francisca Ferreira 
Costa Montolese.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: SHENGLI KE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido na 
República Popular da China, no dia 29 de abril de 1986, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ke Xiaohua e de Jiang Huizhen. A convivente: LI 
WANG, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida na República Popular da 
China, no dia 14 de julho de 1979, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Zhen Wang e de Yuyao Zhang. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 
9278/96.

2ª Vara Cível - Regional Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004150-38.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Adriana Pacheco de Barros Nascimento, Rua Licio de Miranda, 713, casa 03, Vila Carioca - CEP 
04225- 030, São Paulo-SP, CPF 339.198.168-70, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese; a 
exequente lhe ajuizou uma ação monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 6.756,80 
(25/04/2013), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, 
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento 
do valor apontado, sob pena de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios de dez por 
cento (art. 523 § 1º do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2016. 


