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“Não fortalecerás os 
fracos, por enfraquecer 
os fortes. Não ajudarás 
os assalariados, se 
arruinares aquele que os 
paga. Não estimularas 
a fraternidade, se 
alimentares o ódio”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: -0,31% Pontos: 
63.950,86 Máxima de +0,48% : 
64.456 pontos Mínima de -0,9% 
: 63.574 pontos Volume: 6,94 
bilhões Variação em 2017: 6,18% 
Variação no mês: 6,18% Dow 
Jones: -0,34% (18h30) Pontos: 
19.737,75 Nasdaq: -0,35% 
(18h30) Pontos: 5.536,02 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2056 Venda: R$ 3,2065 
Variação: -0,54% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: -0,88% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2107 Venda: R$ 
3,2113 Variação: -0,3% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3430 Variação: 
-0,71% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,83% 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$ 1.201,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,87% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,500 
Variação: -1,2%.

Cotação: R$ 3,2070 Variação: 
-1,16% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0659 Venda: US$ 1,0659 
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4080 Venda: R$ 
3,4100 Variação: -0,87% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3200 Ven-
da: R$ 3,5570 Variação: -0,64%.

vespa Futuro: +0,28% Pontos: 
64.680 Máxima (pontos): 65.050 
Mínima (pontos): 64.075. Global 
40 Cotação: 911,314 centavos 
de dólar Variação: estável.

O Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - 
15 (IPCA-15) de janei-

ro surpreendeu mais uma vez 
ao mostrar resultado aquém 
do previsto pelo mercado 
apesar de ter acelerado na 
margem de 0,19% para 0,31%, 
a menor taxa para o mês da 
série histórica do IBGE. Essa 
persistência da infl ação em 
níveis comportados reforça a 
percepção de que o processo 
desinfl acionário continua em 
curso, tornando cada vez mais 
factível que o IPCA feche na 
meta de 4,5% este ano.

O dado também corrobora 
a manutenção do ritmo de 
corte da Selic em 0,75 pon-
to porcentual, conforme os 
analistas, mas as constantes 
surpresas positivas podem 
contribuir para aumentar 

     

‘Prévia da infl ação’ reforça 
aposta de mais cortes de 
0,75 ponto na taxa de juro

o debate em torno de uma 
fl exibilização monetária ainda 
mais intensa. “Mais uma vez um 
resultado de infl ação surpre-
ende o mercado. Tratou-se da 
décima surpresa consecutiva 
em cinco meses (IPCA-15 e 
IPCA)”, diz, em relatório, o 
Banco Safra, que calcula que 
as surpresas positivas acumu-
laram 0,59 ponto porcentual de 
alívio neste período.

O resultado favorável decor-
re, segundo Flávio Serrano, 
economista-sênior do Haitong, 
de um conjunto de informações 
positivas em diversos grupos 
que compõem o indicador, que 
mostraram aceleração menor 
ou desaceleração maior que a 
prevista. “A surpresa foi espa-
lhada pelo índice Alimentação, 
Habitação, Artigos de Residên-
cia e Vestuário que tiveram 

taxas ligeiramente mais baixas 
que o projetado, assim como a 
média dos núcleos”, diz.

O economista Marco Caru-
so, do Banco Pine, destaca a 
alta menor que a esperada no 
grupo Alimentação e Bebidas e 
estima que os alimentos devem 
continuar contribuindo para 
o processo desinfl acionário. 
Camila Abdelmalack, econo-
mista da CM Capital Markets, 
menciona que a recessão pro-
longada tem esticado o efeito 
da atividade baixa na infl ação. O 
alívio consistente no IPCA fi ca 
ainda mais claro ao olhar a taxa 
acumulada em 12 meses, avalia 
o economista Daniel Gomes da 
Silva, do Modal Asset Manage-
ment. Em 12 meses, o IPCA-15 
apresentou desaceleração rele-
vante de 6,58% para 5,94%. O 
alívio em serviços subjacentes 

A surpresa foi espalhada pelo índice Alimentação, Habitação, Artigos de Residência

e Vestuário que tiveram taxas mais baixas que o projetado.

é outro sinal da desinfl ação dis-
seminada, acrescenta Caruso, 
do Banco Pine.

Esse conjunto de elemen-
tos, na visão dos economistas, 
aumenta a possibilidade de a 

infl ação ofi cial fechar o ano no 
centro da meta. “É claramente 
um bom indício”, diz Serrano, 
que atualmente projeta 4,8% 
para a inflação do ano. A 
Modal Asset já estima que o 

IPCA de 2017 deve atingir o 
limite de 4,5%. A perspectiva 
positiva para o cenário de 
infl ação ajuda o BC na tarefa 
de promover a fl exibilização 
monetária (AE).

Temer citou a queda

da infl ação, que fechou

em 6,3% no ano passado.

O presidente Michel Temer 
disse ontem (19), em evento 
em Ribeirão Preto, que o país 
está começando a sair da re-
cessão. De acordo com o pre-
sidente, superada a recessão, o 
Brasil entrará na fase do pleno 
emprego.

“Pegamos o Brasil em uma 
posição extremamente delica-
da, com uma recessão extraor-
dinária. E por isso, digo sempre, 
o primeiro passo é superar a 
recessão. Superada a recessão, 
é que nós vamos para o cres-
cimento. E do crescimento, o 
chamado pleno emprego. Estas 
são as fases, digamos assim, 
que nós temos que atraves-
sar”, disse no evento, em que 
foram anunciados crédito de 
R$ 12 bilhões em crédito para 
produtores agrícolas.

Temer citou a queda da 
infl ação, que fechou em 6,3% 
no ano passado, e a queda da 
taxa básica de juros, a Selic, 
para 13% ao ano, são sinais de 
que a política econômica está 
no caminho certo.

Presidente do Banco Central 

(BC), Ilan Goldfajn.

Davos - O presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn, pre-
viu que as projeções do mercado 
fi nanceiro para o IPCA de 2017, 
na casa de 4,8%, vão continuar 
a cair em direção às feitas pela 
instituição, de 4,4%, no cenário 
de mercado. “Acho que vamos 
ver as projeções do mercado 
convergindo para a meta”, disse 
em relação ao alvo de 4,5%. 

Ilan Goldfajn enfatizou que, 
quanto mais as expectativas es-
tiverem ancoradas na meta, mais 
a instituição tem espaço para 
focar nos efeitos secundários 
de alta da infl ação. O mercado 
fi nanceiro chegou ao consenso 
de que a taxa básica de juros, 
atualmente em 13,00% ao ano, 
terminará 2017 em um só dígito. 
Goldfajn, no entanto, não quis 
apresentar uma avaliação sobre 
se essa estimativa está otimista 
ou em linha com a realidade. 

“Não vou comentar ex-
pectativas de mercado em 
relação à Selic. Cada um tem 
seu cenário, e nós temos o 
nosso”, comentou. Em termos 
de infl ação, Goldfajn disse que 

Assange se entregará 
Negando declarações dadas 

por seu próprio advogado, o 
fundador do WikiLeaks, Julian 
Assange, disse ontem (19) 
que manterá a promessa de se 
entregar à Justiça dos Estados 
Unidos, após o presidente 
Barack Obama ter comutado 
a pena da ex-soldado Chelsea 
Manning (ANSA).

Contas inativas 
do FGTS

O presidente Michel Temer 
garantiu, ontem (19), que o sa-
que de contas inativas do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) será integral, 
em qualquer valor. A medida vai 
injetar cerca de R$ 30 bilhões na 
economia brasileira neste ano 
e irá possibilitar a retomada do 
crescimento econômico.

“Quero declarar publicamen-
te que não houve nenhuma 
modificação [a respeito da 
possibilidade do saque inte-
gral]. Quem tiver dinheiro em 
contas inativadas [do FGTS], 
vai sacá-las por inteiro, em 
qualquer valor”, disse o pre-
sidente, durante evento em 
Ribeirão Preto.

A medida deve benefi ciar 
10,2 milhões de trabalhadores, 
que poderão sacar os valores 
de contas inativas até 31 de 
dezembro de 2015. Em feve-
reiro, o governo vai divulgar o 
calendário de saques. As datas 
serão referentes ao aniversário 
de cada trabalhador (Casa 
Civil/PR).

Procurador Geral da 

República, Rodrigo Janot.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, divulgou 
nota de pesar pelo falecimento 
do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Teori Zavascki. 
Para Janot, Zavascki exerceu 
seu trabalho de forma ética, 
isenta e extremamente técnica. 
Na nota, Janot destacou que 
Teori “não hesitou em adotar 
medidas inéditas para a Suprema 
Corte” durante as investigações 
da Operação Lava Jato. 

Em sua manifestação, a Asso-
ciação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB) declarou que recebeu 
a notícia da morte do ministro 
com pesar e consternação. A 
entidade enalteceu Zavascki e 
disse que ele sempre atuou com 
discrição e que sua morte repenti-
na estarrece a todos. “Homem de 
caráter e conhecimento jurídico 
indiscutíveis, Teori pontuou sua 
vida pela retidão de suas atitu-
des. Nos últimos anos, ensinou 
aos operadores do Direito e a 
todos que acompanhavam sua 
carreira na mais alta Corte do 
país ser um exemplo de parcimô-
nia e responsabilidade na atuação 

São Paulo - O aumento dos 
limites de velocidade das Mar-
ginais do Tietê e do Pinheiros 
poderá proporcionar um ganho 
médio de 15 minutos para o 
motorista que percorrer ambas 
as pistas de ponta a ponta fora do 
horário de pico. A estimativa foi 
apresentada na manhã de ontem 
(19), pelo secretário municipal 
de Transportes e Mobilidade, 
Sérgio Avelleda, e consta de 
estudo técnico da CET.

Avelleda participou de reu-
nião do Conselho Municipal de 
Transportes, onde ouviu críticas 
e elogios de conselheiros e da 
sociedade civil sobre a decisão 
do prefeito João Doria de reto-
mar aos limites antigos das Mar-
ginais: 90 km/h nas expressas, 
70 km/h nas centrais e 60 km/h 
nas locais, com exceção da faixa 
mais à direita, que permanecerá 
a 50 km/h. As mudanças estão 
programadas para o dia 25, 
aniversário da cidade

Segundo Avelleda, o pro-
grama Marginal Segura repre-
senta um esforço inédito da 
Prefeitura no que diz respeito 
à operação e fi scalização das 
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Silvana Monteiro.

São Paulo - Com a morte do 
ministro do STF, Teori Zavas-
cki, a relatoria da Lava Jato se-
ria herdada pelo novo ministro 
a ser indicado pelo presidente 
Michel Temer. No entanto, na 
visão do professor de direito 
constitucional da Faculdade de 
Direito da FGV e coordenador 
do Supremo em Pauta, Rubens 
Glizer, a lógica aponta que os 
nomes mais indicados seriam os 
já revisores da Lava Jato, Luís 
Roberto Barroso ou Celso de 
Mello. “Eles já conhecem todo 
o processo. Acredito que Celso 
de Mello seria o nome mais 
indicado pelo seu afastamento 
do mundo político, mas estava 
em seu planejamento se apo-
sentar. Não será um caminho 
fácil”, disse.

Relator da Lava Jato na Corte, 
o ministro Teori Zavascki era 
o responsável por conduzir os 
desdobramentos da maior inves-
tigação de combate à corrupção 
no País que implicam autorida-

O ministro do STF, Teori Zavascki, estava a bordo de um avião 

de pequeno porte que caiu ontem (19), no mar em Paraty.
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Ministro Teori Zavascki 
morre em desastre aéreo

des com foro privilegiado, e seu 
gabinete tinha se debruçado nos 
últimos meses à análise da dela-
ção premiada dos 77 executivos 
e ex-executivos da Odebrecht. 
A aeronave decolou do Campo 
de Marte às 13h00 de ontem 
(19). Segundo informações 
disponíveis no site da Anac, o 

Beechcraft C90GT tem capa-
cidade para sete passageiros, 
além do piloto. É um avião 
bimotor turboélice fabricado 
pela Hawker Beechcraft. A ae-
ronave PR-SOM está registrada 
em nome da Emiliano Empre-
endimentos e Participações 
Hoteleiras Limitada (AE).

País “está começando a sair 
da recessão”, diz Temer

Sobre a crise das penitenciá-
rias no país, Temer voltou a 
ressaltar que foi preciso “certa 
ousadia” ao determinar a atuação 
das Forças Armadas nos presí-
dios. “Vocês viram os dramas 
terríveis que ocorreram em pe-
nitenciárias de vários estados, eu 
chamei as Forças Armadas para, 
aí uma certa ousadia, amparado 
no texto Constitucional, porque 
há permissão para isso, uma das 
funções das Forças Armadas é 
manter a lei e a ordem (ABr).

Janot e juízes lamentam 
morte de Teori Zavascki

judicante”, diz a entidade.
O presidente da Associação 

dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), Roberto Veloso, tam-
bém reiterou que os magistra-
dos estão consternados com a 
morte prematura de Zavascki. 
Para a Veloso, o Supremo e o 
Brasil perderam um “magistra-
do culto, sério, honesto e cum-
pridor de seus deveres”. “Diante 
das altas responsabilidades a 
ele atribuídas, em especial a 
condução dos processos da Lava 
Jato no STF, é imprescindível a 
investigação das circunstâncias 
nas quais ocorreu a queda do 
avião em que viajava.”, disse o 
presidente (ABr).

Ganho de 15 minutos com 
velocidade nas Marginais

Marginais. O secretário afi rmou 
que as pessoas que circularem 
por ali vão perceber melho-
rias diversas, como aumento 
do número de câmeras de 
monitoramento - a estimativa 
é chegar a 200, contra as 52 
atuais -, do número de agentes 
de trânsito, de ambulâncias e 
motos de resgate, assim como 
guinchos. “Os motoristas vão 
ter um ganho de tempo de mais 
de 15 minutos ao atravessar as 
Marginais. Agora, multiplique 
isso por 1,2 milhão de veículos 
que trafegam todos os dias nas 
Marginais”, afi rmou (AE).
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Projeções do mercado 
em direção às do BC

o BC está indo na direção que 
precisa em relação à infl ação. 
Disse também que vai esperar 
pacientemente as agências de 
risco atuarem na direção que os 
ativos já mostram de melhoria 
dos dados da economia brasilei-
ra. Ele salientou que a Bolsa já 
mostra melhora, assim como o 
Credit Default Swap (CDS). 

Para ele, as reformas que 
serão feitas pelo País também 
levarão a mudanças de percep-
ção de risco (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Os engenheiros da 

maior fábrica de 

motores à vapor da 

Inglaterra estavam 

apavorados. 

Noticias vindas do con-
tinente davam conta 
que empresas alemãs 

e francesas iriam por no mer-
cado motores de combustão 
interna, mais baratos, e efi -
cientes do que as conhecidas 
marias fumaças. Uns olhavam 
com descrença a situação, uma 
vez que não se desmonta uma 
indústria da proporção do va-
por de uma hora para outra. Ela 
tinha acabado com a indústria 
de carruagens, coches, arreios, 
ferraduras, criadores de cava-
los, hospedarias na beira das 
estradas. 

Outros enxergavam e di-
vulgavam que a era do vapor 
no transporte estava no fi m. 
Barcos, navios, trens, grandes 
fábricas e até automóveis se-
riam movidos por um motor pe-
queno que consumia petróleo 
ou energia elétrica. O mundo 
conhecia uma ação disrupti-
va. Assim como o advento na 
indústria automobilística dos 
veículos autônomos. De novo 
o episódio se repete. Uns não 
admitindo do fi m do gigantesco 
setor. Outros anunciam uma 
nova etapa disruptiva. 

O fato é que a energia elétrica 
se tornará cada vez mais barata 
e limpa e virá de uma fonte 
governada pelo deus Hélio. 
Os primeiros a cair são as mi-
neradoras de carvão, a mesma 
que alimentou a máquina á 
vapor, depois o petróleo. Em 
breve o transporte individual 
vai se tornar o inimigo público 
número um. Isso vai acelerar 
a demolição da poderosa in-
dústria automobilística, sonho 
de consumo de boa parte da 
humanidade. Os ricos com os 
carrões poderosos, os pobres 
com o que sobra nas revende-
doras de usados e com preços 
sucateados. 

 A maioria das empresas fa-
bricantes vão falir, como faliu 
a Kodak, detentora da venda 
de 85% de todo papel fotográ-
fi co vendido no mundo, com 
170.000 empregados. Ela foi 
corroída pelas câmeras digitais 
que começaram fraquinhas, 
mas em pouco anos fez com 

que uma nova geração nunca 
tivesse ouvido falar em fi lme 
fotográfi co. Nem em laborató-
rio de revelação, com câmera 
escura e tudo o mais. Uma foto 
fi cava pronta em poucos dias e 
no auge dessa tecnologia, em 
24 horas. 

De repente é possível tirar 
uma foto no celular e ver ime-
diatamente se saiu bem na... 
foto. É uma mudança tão gran-
de como o advento do carros 
dirigidos automaticamente, 
mais seguros, efi cientes, e que 
vai aposentar a velha e boa car-
teira de motorista. Assim como 
o Huber e o AirBNB poucos 
vão comprar um carro, ele vai 
ser alugado pelas empresas 
fabricantes que sobreviverem. 
Vem ai o computador sobre 
rodas. 

Não são apenas os enge-
nheiros que estão assustados. 
Advogados, jornalistas, enfer-
meiras, seguranças  e outras 
profissões também vão ser 
atropeladas pelas empresas 
disruptivas. É verdade que elas 
sempre existiram no bojo da 
revolução industrial, mas não 
com a velocidade com que se 
impõem agora. Em menos de 
15 anos os computadores vão 
se tornar mais inteligentes que 
as pessoas. Assim um deles 
pode dar conselhos no lugar 
de um advogado com exatidão 
de 90%. 

Outra máquina, com um 
chapeuzinho branco e uma 
cruz vermelha, pode diagnos-
ticar câncer com quatro vezes 
mais efi ciência do que quando 
diagnosticado por um humano. 
As identifi cações nos bancos, 
portarias de prédios, aeropor-
tos, aviões, condomínios já são 
feitas por softwares cada vez 
mais precisos, baratos e incor-
rutíveis. Redatores de texto 
são capazes de produzir uma 
notícia com início, meio e fi m e 
vão contribuir para a implosão 
de outra industria: a da mídia. 
E os empregos? 

Está é a pergunta que acom-
panha as mudanças desde 
que uma fábrica manual de 
tecidos inglesa, no século 18, 
introduziu o primeiro tear 
automático.

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Erupção ou 
disrupção?

São Paulo - A Azul e sua 
operadora de turismo, a Azul 
Viagens, anuncia 200 voos extras 
de carnaval e quatro novas rotas 
temporárias para o período. São 
elas: Brasília-Salvador, Curitiba-
Salvador, Curitiba-Cuiabá e São 
Paulo/Viracopos-São Luís.

As frequências adicionais 
abrangerão 35 destinos entre a 

segunda quinzena de fevereiro 
e o começo de março, com 
destaque para Salvador e Porto 
Seguro, na Bahia, e o Rio de 
Janeiro. Já nos aeroportos com 
maior movimento no carnaval, 
a companhia informa que terá 
reforço de equipe, deslocando 
tripulantes de bases com menor 
oferta (AE).

Ao contrário do presidente 
eleito Donald Trump, consi-
derado o líder político com 
maior rejeição em 40 anos, o 
atual mandatário dos Estados 
Unidos, Barack Obama, deixa 
o poder nesta sexta-feira (20) 
sendo um dos mais amados 
pelos norte-americanos. De 
acordo com um pesquisa re-
alizada pela “CNN”, das mil 
pessoas entrevistadas cerca 
de 60% aprovam como Obama 
governou o país durante os 
últimos oito anos. Segundo o 
estudo feito por telefone entre 
os dias 12 e 15 de janeiro, esta 
é a maior popularidade de Oba-
ma desde junho de 2009, seu 
primeiro ano no poder. 

Em comparação com outro 
presidentes, os únicos a superar 
Obama foram Bill Clinton, em 

Detentos da Penitenciária 
Estadual de Alcaçuz, em Natal, 
voltaram a entrar em confronto 
na manhã de ontem (19). As ce-
nas de um combate de grandes 
proporções foram  transmitidas 
ao vivo pela TV. Pelo quinto 
dia consecutivo, os detentos 
voltaram a subir nos telhados 
dos pavilhões e a se espalhar 
pelo pátio do estabelecimento. 
Integrantes de facções rivais se 
enfrentam enquanto, do lado 
externo dos muros, policiais 
militares e agentes penitenciá-
rios tentam retomar o controle 
da situação e evitar uma nova 
chacina. 

Viaturas da Polícia Militar 
fizeram a ronda ao redor 
do perímetro externo da 
penitenciária e helicópteros 
sobrevoaram o local. Balas 
de borracha e bombas de gás 
lacrimogêneo foram dispara-
das das guaritas de vigilância 

instaladas nas muralhas da pe-
nitenciária. Grupos de presos 
foram fi lmados transportando 
em carrinhos de mão alguns 
detentos feridos. Foi possível 
ver fumaça saindo de pavi-
lhões da penitenciária. 

Desde o último fi nal de se-
mana, unidades prisionais do 
Rio Grande do Norte são palco 
de confrontos e ameaças entre 
presos membros de facções cri-
minosas rivais. O governo local 
pediu o envio de equipes das 
Forças Armadas para auxiliar as 
forças locais a inspecionarem o 
interior dos presídios estaduais 
em busca de armas, aparelhos 
celulares, drogas e outros pro-
dutos e substâncias proibidas. 
Tropas da Força Nacional de 
Segurança Pública também já 
atuam no estado desde setem-
bro do ano passado, auxiliando 
a Polícia Militar no policiamento 
ostensivo (ABr).

Detentos entraram em confronto na Penitenciária Estadual de 

Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.

O número corresponde a 
70% de todo o território 
do estado. Este dado 

inclui as 25 cidades listadas 
ontem (19) no Diário Ofi cial 
da União. O decreto de emer-
gência cria um sistema jurídico 
diferenciado para ações de 
assistência, como atendimento 
com carros-pipa e montagem de 
adutoras de engate rápido. 

Segundo a Coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil (Cedec), 
a maior parte dos municípios 
cearenses em situação de emer-
gência é atendida atualmente 
pela Operação Carro-Pipa exe-
cutada pelo Exército Brasileiro, 
cujo atendimento abrange as 
zonas rurais. A Cedec mantém 
carros-pipa atendendo oito 
cidades. Em sete dessas, o 
serviço também inclui as zonas 
urbanas. O Ceará passou em 
2016 pelo quinto ano seguido de 
seca. O prognóstico de chuvas 
para parte da chamada quadra 

No Ceará, 130 municípios estão em situação de emergência por 

causa da seca.

Em seu primeiro pronuncia-
mento à nação americana hoje 
(20), já como presidente em-
possado, Donald Trump deve 
anunciar que o crescimento 
econômico e a segurança da 
população serão as priorida-
des de seu governo. Segundo 
a emissora de televisão CBS 
News, Trump vai explicar à 
população o que signifi cará o 
lema “Faça a América Grande 
Novamente”, usado durante 
toda a campanha eleitoral 
pelo então pré-candidato e 
depois candidato do Partido 
Republicano.

De acordo com a CBS News, 
Trump dirá que o crescimento 
econômico não será atingido 
apenas com mais empregos e 
sim com empregos com me-
lhores salários, especialmente 
na indústria. No que se refere à 
segurança, o presidente eleito 
vai tomar medidas para que 
a população não tenha mais 
medo do terrorismo. Para isso, 
Donald Trump dirá à popula-
ção que será preciso derrotar 
o Estado Islâmico.

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos transmitirá sua 

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Andressa Anholete/AFP

R
ep

ro
du

çã
o

D
on

 E
m

m
er

t/A
FP

Seca: 70% dos municípios do Ceará 
estão em estado de emergência

O Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação 
de emergência em 130 dos 184 municípios do Ceará devido os efeitos da seca

possibilidade de chuvas dentro 
da média não desvia a atenção 
da situação dos reservatórios do 
estado, que estão com apenas 
6,4% da capacidade útil. Dos 
153 açudes monitorados pela 
Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos 34 chegaram a 
0% da capacidade.

Além das 130 cidades reco-
nhecidas pelo Governo Federal, 
7 municípios da Região Metro-
politana, incluindo a capital 
Fortaleza, estão em situação 
de emergência decretada pelo 
Governo do Ceará. Toda a região 
convive há mais de um ano com 
uma oferta reduzida de água e 
com metas de consumo para 
economizar. O açude Castanhão, 
um dos reservatórios que abas-
tecem as 17 cidade da Região 
Metropolitana e o maior de usos 
múltiplos do Brasil acumula 
atualmente  5% do seu volume 
útil, que é 6,7 bilhões de metros 
cúbicos (m³) (ABr). 

invernosa de 2017, período de 
fevereiro a maio em que são 
esperadas chuvas mais intensas 
no estado, indica probabilidade 
de 40% de que o volume das 
precipitações fi carão dentro da 
média histórica. 

A perspectiva traz certo alen-
to, já que a quadra invernosa de 
2016 teve chuvas 45% abaixo 
da média histórica, que é 600 
milímetros (mm), e entrou 
para a lista dos 10 anos mais 
secos da história do Ceará. A 

Trump anuncia crescimento econômico 
e segurança como prioridades

mensagem em poucas palavras. 
O pronunciamento terá entre 
20 e 25 minutos, sem o tom 
populista que caracterizou seus 
discursos durante a campanha 
eleitoral. O discurso foi escrito 
por Stephen Miller, diretor 
de política da campanha elei-
toral. Também contribuíram 
Kellyane Conway (conselheira 
de Trump), Reince Priebus 
(chefe do staff) e Steve Bannon 
(estrategista-chefe), todos in-
tegrantes do gabinete montado 
para governar o país.

O presidente eleito poderá 
também mencionar como vai 
eliminar o Obamacare, o pro-
grama do presidente Barack 
Obama idealizado para levar 
saúde a toda a população, e 
substituí-lo por outro, que 
consiga os mesmos objetivos 
sem onerar o consumidor. Ele 
deverá anunciar o aumento 
da exploração de energia e 
poderá antecipar as linhas 
principais da nova política 
de imigração que pretende 
implementar (ABr).

Azul terá 200 voos extras no carnaval Presos voltaram
a entrar em

confronto em Alcaçuz

Obama é um dos 
presidentes

mais amados dos EUA
2001, com 66% de aprovação, 
e Ronald Reagan, em 1989, 
com 64%. Além disso, 65% 
dos entrevistados classifi caram 
o primeiro presidente negro 
a governar os Estados Uni-
dos como um “sucesso”. Já a 
primeira-dama Michelle Obama 
registrou 69% de popularidade, 
o maior índice desde 2012, o 
mesmo resultado adquirido 
em janeiro de 2009, antes da 
primeira posse do marido.

Obama deixará a Casa Branca 
hoje (20), quando o republica-
no Donald Trump assumirá o 
cargo de presidente da maior 
potência mundial. No entanto, 
o magnata prestará juramento 
com a popularidade mais baixa 
registrada em 40 anos em de-
corrência de suas promessas 
de campanha (ANSA).

Presidente 
argentino ratifi ca 
fi m de ajuda ao 
futebol

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, ratifi cou o fi m 
do programa "Futebol para To-
dos" pelo qual o Estado investia 
dinheiro no futebol argentino 
há anos. "Como confi rmaram 
por aclamação os cidadãos ar-
gentinos, o Estado não vai mais 
participar do programa Futebol 
para Todos com a Associação 
do Futebol Argentino (AFA). O 
futebol está em crise terminal 
e seus dirigentes não levam 
o tema com seriedade, como 
deveriam", acusou Macri em 
coletiva de imprensa.

Segundo o mandatário, "há 
seis meses" os dirigentes já 
sabiam que ele iria desconti-
nuar o programa. "Espero que 
saibam como seguir adiante a 
partir de fevereiro", ironizou. 
O presidente argentino ainda 
pediu para que a AFA deixe a 
"escuridão e seja transparente" 
ao responder uma pergunta que 
o questionava sobre a duração 
da parceria, que deveria seguir 
até 2019. As entidades ligadas à 
Associação solicitam um ressar-
cimento pela rescisão do con-
trato de cerca de 500 milhões 
de pesos argentinos (cerca de 
US$ 34 milhões) (ANSA).

O motorista que causar acidentes 
sob a infl uência de álcool, ou qual-
quer outra substância psicoativa, 
poderá ser obrigado a ressarcir as 
despesas do SUS com o tratamento 
das vítimas. É o que determina 
projeto do senador Wellington 
Fagundes (PR-MT) em análise na 
Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado. O ressarcimento também 
compreenderá os gastos que o SUS 
eventualmente efetuar com trata-
mentos no próprio motorista. 

Na prática, o condutor respon-
derá civilmente pelas despesas 
quando for também enquadrado 
penalmente pelos crimes de ho-
micídio e lesão corporal devido ao 
acidente motivado por embriaguez 
ou consumo de outras drogas. 

Na justifi cação, Wellington sa-
lienta que a violência no trânsito 
vem aumentando enormemente no 
país, com mortos e feridos, e que 
muitos dos casos resultam da ação 
de motoristas sob a infl uência do 
álcool e outras drogas. 

Além das tragédias humanas 
envolvidas, ainda destaca o autor, 
há também o problema do alto cus-
to para o Estado em decorrência 
dos atos “irresponsáveis” desses 
motoristas. “A grande maioria das 
vítimas é atendida em hospitais 
públicos e estes atendimentos 
demandam um grande volume de 
recursos públicos”, argumenta, 
ao defender que os custos sejam 
assumidos pelo condutor que tenha 
causado os danos. (Ag.Senado).

Motorista alcoolizado poderá 
ter que ressarcir o SUS
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Escolas médicas de má 
qualidade: estelionato

da pior espécie 

A opção por cursar 

Medicina nasce do 

desejo genuíno de 

cuidar das pessoas, bem 

como de zelar pelo bem-

estar do outro

Ao menos na maioria 
dos casos. Porém, esse 
sonho não raramente 

vira pesadelo, quando se 
vence a etapa do vestibular 
em diversas escolas médicas 
do Brasil. Lamentavelmente 
a má qualidade da formação 
predomina em nosso País sob 
as vistas grossas das autorida-
des responsáveis pelo ensino e 
a saúde, entre outras. Assim, 
vemos jovens estudantes com 
potencial incrível tornarem-se 
vítimas de um estelionato da 
pior espécie. 

O péssimo nível de docentes, 
a estrutura inadequada das 
faculdades, a falta de hospital-
escola são fl agrantes. Como 
em medicina praticamente 
não há reprovação, em curto 
espaço de tempo colocamos na 
linha de frente do atendimento 
milhares de profi ssionais com 
formação inadequada e insu-
fi ciente. Há quem diga que 
as lacunas de conhecimento 
podem ser corrigidas durante a 
residência. Falácia. Guardadas 
as proporções, isso seria como 
preparar o alicerce depois da 
casa construída. 

Devido à mercantilização da 
formação e ao descompromis-
so social de maus empresários 
do ensino e gestores, o Brasil já 
é o segundo país do mundo com 
maior quantidade de cursos de 
Medicina. Os alunos concluem 
a graduação despreparados, 
pois não se leva em conta 
questões de suma importância 
para quem lidará com vidas 
humanas. Alguns possuem até 
certo nível de escolaridade, 
mas não a base necessária de 
educação médica.   

Educação médica tem como 
esteio a ética, a moral, a cons-
trução de valores e a cidadania. 
Investe na construção do co-
nhecimento e no aprendizado 
à beira do leito. Médico precisa 
obrigatoriamente ter princí-
pios e gostar de gente. Mas 
isso não é a regra hoje em dia. 
O Exame do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São 
Paulo (CREMESP), já em sua 
11ª edição, é uma evidência das 
distorções que aqui exponho. 

Em 2016, houve reprovação 
de 48% dos participantes. Ou 
seja, quase metade dos recém-
formados não conta com a base 
mínima para passar na prova, 
que é bem rasa, aliás. Prin-
cipalmente os que saem das 
instituições particulares, cujo 
percentual de inaptos chega 
a 58%. Recente levantamento 
da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de Campinas com mé-
dicos e acadêmicos da região 
concluiu que 61% alegam que 
a faculdade não contribuiu em 
nada, ou de forma pífi a, para 
atuação frente ao mercado de 
trabalho, em relação às opera-
doras de saúde. 

Além disso, a mesma de-
claração é utilizada referente 
à gestão e administração do 
negócio (57%) e do direito 
médico (30%). Ou seja, o 
profi ssional sai das escolas 
sem capacidade de lidar com 
os problemas da sociedade e 
com a rotina do ambiente de 
trabalho. 

Saúde é coisa séria. 
Escolas médicas sem estru-

tura necessária para munir 
o especialista de conteúdo 
científi co, humano e prático 
comprometem a segurança 
da população. Aliás, pensar 
somente no aspecto monetário 
desse processo é desconside-
rar o fator humano. 

É, volto a frisar, estelionato.
 

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

A - Nova Tecnologia
Um trator movido a biometano será uma das principais atrações do 
estande de Itaipu Binacional no Show Rural Coopavel, que ocorre de 2 
a 17 de fevereiro, em Cascavel. O evento é considerado uma das mais 
importantes feiras de tecnologia do agronegócio brasileiro. O trator é 
um protótipo feito a partir do modelo T6.140, da New Holland, e foi 
apresentado pela primeira vez no Brasil no fi nal de agosto, durante a 
Expointer 2016 de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Desde 
dezembro, o veículo passa por uma fase de testes na Granja Haacke, 
em Santa Helena (a 100 km de Foz do Iguaçu). É dessa propriedade 
que sai o gás que abastece a frota de veículos a biometano da Itaipu 
Binacional.

B - Encontro Gastronômico 
Entre os próximos dias 27 e 29, será realizada no Guarujá o Encontro 
Cozinha Viva La Marina, promovido pelo La Marina, restaurante da 
Marinas Nacionais, à beira do Canal de Bertioga. A localização dentro 
do Parque da Serra do Guararu, proporciona ambiente em total sinto-
nia com o mote do encontro, focado em comida artesanal, mesclando 
rusticidade e refi namento gastronômico, com o uso de ingredientes 
de alta qualidade e hortifrutis orgânicos, de produção familiar e local. 
O público poderá saborear as criações dos chefs no salão climatizado 
do restaurante, no quiosque ao lado e no jardim à beira do canal, de 
frente para a Serra do Mar. Outras informações em: (www.marinas-
nacionais.com.br). 

C - Base na Antártica
Uma equipe composta por pedreiros, técnicos e engenheiros deu início, 
neste mês de janeiro, à reconstrução da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, na Antártica. Em dezembro último, os equipamentos para a 
realização das obras, vindos da China, desembarcam no continente 
mais frio e seco do planeta. Nessa primeira fase, serão instalados todos 
os blocos de sustentação dos módulos que irão abrigar os laboratórios, 
refeitórios, ofi cina e dormitórios. A meta é concluir no primeiro semes-
tre de 2018. Com uma área de aproximadamente 4,5 mil m², a estação 
contará com 17 laboratórios, ultrafreezers para armazenamento de 
amostras e materiais usados nas atividades científi cas, setor de saúde, 
biblioteca e sala de estar. Cerca de 300 pesquisadores realizam estudos 
na região a cada ano.

D - Higiene para os Pequenos
A marca de lenços Kleenex, da multinacional Kimberly-Clark e referência 
mundial na categoria, desenvolveu uma nova linha de produtos pensada 
para o público infantil. “Kleenex Kids” é voltado para crianças entre 
4 e 6 anos e vem com uma proposta diferente: apostar na autonomia 
dos pequenos, ajudando os pais na difícil tarefa de educar e ensinar as 
crianças a desenvolverem seus próprios hábitos de higiene e limpeza 
dentro e fora de casa, evitando assim a proliferação de doenças. Apesar do 
foco da luta contra a gripe se concentrar nos meses mais frios, a doença 
pode acontecer em qualquer estação do ano, por isso a importância de 
as crianças terem conhecimento e liberdade com relação a sua higiene 
pessoal. Outras informações (www.kimberly-clark.com.br).

E - Captação de Recursos
Entre os dias 23/1 a 2/2, acontece no Cultura e Mercado o único curso 
específi co de ‘Formação em Captação de Recursos’ disponível no Brasil. 
Comandado por Daniele Torres, os alunos terão contato com os melhores 
especialistas da área, captadores com longa prática de mercado e ótima 
didática. Serão duas semanas intensas, com o conteúdo essencial para 
quem precisa comercializar projetos e programas culturais. Dirigido 
aos profi ssionais da cultura com todas as informações necessárias. Mais 
informações e inscrições: (http://bit.ly/formacao_captacao).

F - Equipamentos e Serviços
A Automec - Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços,  
acontece de 25 a 29 abril, no São Paulo Expo Center. Reserva aos visitantes 
uma série de atividades voltadas para a capacitação e conhecimento técnicos 
aos profi ssionais do setor e aos visitantes interessados. É o maior evento de 
equipamentos de reposição da América Latina que volta a reunir os setores da 
indústria de veículos pesados, leves e comerciais – as feiras eram realizadas 
separadamente. Um espaço que deverá ser bastante visitado é a terceira 
edição da Ofi cina Modelo, com a unifi cação das atividades em mecânicas 
leves e pesadas, com as novas tendências, demostrações de produtos e as 
mais novas tecnologias. Mais informações: (www.automecfeira.com.br).

G - Causa do Cão-guia
Neste domingo (22), na Av. Paulista 1159, acontece uma ação do Instituto 
Iris. A mobilização ‘Cão-Guia: quanto vale o seu olhar?’, cujo objetivo é 

chamar atenção para uma triste estatística: há uma estimativa de 100 
cães-guia; em contrapartida, o país possui 6,5 milhões de pessoas com 
defi ciência visual. Liderando a mobilização, João Nicastro e Thays Mar-
tinez, presidente-mirim e presidente do Instituto Iris, participarão da 
iniciativa a partir das 15h00. Divulgarão uma campanha via crowdfunding 
para arrecadar fundos em prol da causa. A meta é buscar cães-guias 
treinados a serem doados aos brasileiros pelo Iris em parceria com a 
ONG norte-americana Leader Dogs for the Blind, instalada em Rochester 
(Michigan).  Saiba mais em (https://iris.kickante.com.br/).

H - Pisa da Uva 
A festa da Pisa da Uva da Quinta do Olivardo, em São Roque, continua nos 
próximos dois fi ns de semana (21 e 28), atraindo turistas que visitam a casa 
para fazer uma viagem no tempo. Logo na entrada, os visitantes recebem 
um chapéu de palha, uma cesta de vime e uma tesoura e são convidados 
a percorrer os caminhos entre as videiras para colher e, é claro, provar os 
frutos. Ao fi nal, partem para o lagar para a atividade mais esperada do dia: 
a pisa. Os cestos recheados de frutos são despejados no lagar e o público 
é convidado para iniciar a pisa. Um grupo folclórico português anima o 
trabalho, relembrando os principais clássicos que agitavam a pisa no século 
passado. Uma experiência que mistura aromas, sabores e sensações. É no 
km 4 da Estrada do Vinho, com acesso pelo km 58,5 da Raposo Tavares. 
Informações tel. 4711-1100 ou (www.quintadoolivardo.com.br).

I - Ensino de Física
A 22ª edição do Simpósio Nacional de Ensino de Física (XXII SNEF) será 
realizada no Instituto de Física de São Carlos da USP, entre os próximos 
dias 23 e 27. Com o tema “A Física e o Cidadão Contemporâneo”, o evento 
mantém a tradição de um espaço privilegiado de troca de experiências, 
análises e discussões sobre o ensino de Física para diferentes públicos e 
em diferentes espaços formativos. Serão realizadas dezenas de atividades, 
como conferências, palestras, comunicações orais, exibição de traba-
lhos, cursos, ofi cinas, mesas-redondas, lançamento de livros, encontros, 
mostras e exposições. Haverá ainda um programa cultural com teatro, 
cinema, ilusionismo e espetáculos musicais com blues e samba. Mais 
informações: (www1.sbfi sica.org.br/eventos/snef/xxii/programa). 

J - Evitando Desperdícios
Alimentos prestes a vencer estão na prateleira. O dono parece não ter 
outra opção além de “queimar” o estoque, vendendo-os pelo preço de 
custo, apenas para não jogá-los fora. Mas e se houvesse uma forma de 
atingir outros potenciais clientes, que poderiam consumir o alimento 
naquela mesma semana ou no dia? Essa ligação pode ser agora feito pelo 
Ndays, plataforma que funciona como um e-commerce de produtos com 
data de vencimento ou prazo de utilização próximos. Comércios que tive-
rem produtos beirando a data limite para consumo podem se cadastrar 
no Ndays para expor a mercadoria pela loja online. Os clientes acessam 
o e-commerce em busca dos itens, reservam e realizam o pagamento, 
tudo de forma online. Saiba mais em: (www.ndays.com.br).

A - Nova Tecnologia
Um trator movido a biometano será uma das principais atrações do 

D - Higiene para os Pequenos
A marca de lenços Kleenex, da multinacional Kimberly-Clark e referência

O Ministério do Trabalho acaba 
de lançar a Cartilha da Rais, para 
esclarecer dúvidas sobre como 
fazer a declaração anual de forma 
correta. Desde o dia 17 de janeiro 
está aberto o prazo para declarar as 
informações referentes a 2016. A 
entrega da declaração é obrigatória 
para todas as pessoas jurídicas com 
CNPJ ativo na Receita no ano de 
2016, com ou sem empregados, dos 
setores público ou privado, e todos 
os estabelecimentos com Cadastro 
de Empresa Individual (CEI) que 
possuem funcionários.

A cartilha reúne textos explica-

CEO da Sage pede 
mais atenção às 
pequenas empresas 

Nas grandes economias 
globais, o setor de PMEs é 
responsável por 2/3 de todos 
os empregos e apesar disso, 
uma pesquisa inédita da Sage 
destaca que apenas 27% das 
pequenas empresas se sentem 
representadas por políticos 
na tomada de decisões de seu 
país. A fi m de dar aos business 
builders uma plataforma para 
se conectar com os tomadores 
de decisão no governo, a Sage 
está lançando o “Fórum Busi-
ness Builders”, que oferece a 
empresários de todo o mundo 
insights, eventos e parcerias 
para a organização de políticas 
que lhes dêem voz coletiva a ser 
ser ouvida no cenário global.

“Com muita frequência, 
quando os políticos discutem 
o cenário econômico global, as 
pequenas empresas são excluí-
das da discussão. Isto é mais evi-
dente com o Fórum Econômico 
Mundial anual em Davos, onde 
as pequenas empresas não são 
um item na agenda. Pior ainda, 
60% nem sequer sabem que o 
evento está acontecendo. Os 
business builders são os heróis 
da economia. Os políticos e as 
grandes empresas devem des-
pertar para o fato de que esses 
heróis precisam ser apoiados 
e a eles ser dada uma voz, se 
quisermos garantir a saúde 
futura e prosperidade da econo-
mia mundial”, ressalta Stephen 
Kelly, CEO da Sage.

O Fórum está aberto a todas 
as pequenas empresas e será 
atualizado regularmente com 
diversos conteúdos e insights de 
convidados e conselheiros. Saiba 
mais em: (https://www.sage.com/
company/business-builders).

O valor supera em R$ 2 
bilhões o montante libe-
rado para o pré-custeio 

da safra anterior. O objetivo é 
estimular a economia e melho-
rar as condições da produção 
agrícola do país. Os recursos 
permitirão aos produtores ru-
rais fazer compras antecipadas 
de insumos, como sementes, 
fertilizantes e defensivos. O 
fi nanciamento antecipado deve 
atingir primeiramente as cultu-
ras que são plantadas no verão, 
como soja, milho, arroz, café e 
cana-de-açúcar.

Os recursos serão ofertados 
pelo Banco do Brasil, a partir 
de captações próprias da Pou-
pança Rural e de depósitos à 
vista. Os médios produtores 
terão acesso ao crédito por 

Governador Geraldo Alckmin e o Presidente Michel Temer na 

cerimônia de Lançamento do Pré-Custeio da Safra 2017/2018.

Seguindo a tendência dos 
demais meses de 2016, dezem-
bro registrou queda de 1,62% 
nos postos de trabalho da 
indústria paulista, o que re-
sultou no fechamento de 35,5 
mil vagas. Essa queda também 
é vista no acumulado do ano, 
que teve uma variação nega-
tiva de 6,58%, com o encer-
ramento de 152,5 mil vagas. 
Os dados são da Pesquisa de 
Nível de Emprego, feita pelo 
Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos (Depe-
con) da Fiesp e do Ciesp.

A indústria carrega no acu-
mulado desde 2011 um saldo 
negativo de empregos. Ao 
longo desse período, foram 
encerradas 609 mil vagas, 
sendo 518 mil baixas regis-
tradas entre 2014 e 2016. Em 
relação a 2016, esse resultado 
de trajetória ruim, com fecha-
mento de vagas em 21 dos 22 

A infl ação medida pelo IPCA-15 começa o ano 
com elevação de preços, ao fechar janeiro em 
0,31%, alta de 0,12 ponto percentual acima da 
taxa de 0,19% de dezembro do ano passado. É 
a taxa mais baixa para meses de janeiro desde 
1994, quando foi criado o Plano Real. Mesmo com 
a alta entre dezembro e janeiro, o IPCA-15 fechou 
o primeiro mês do ano com a taxa acumulada 
nos últimos 12 meses de 0,64 ponto percentual, 
abaixo do acumulado no mesmo período imedi-
atamente anterior, que foi de 6,58%.

Os dados relativos ao IPCA-15 foram divul-
gados ontem (19) pelo IBGE. A taxa de janeiro 
de 2016 havia registrado alta de 0,92%. O grupo 
Alimentação e Bebidas foi o principal responsável 

pela alta de 0,31% no primeiro mês do ano. O 
índice subiu 0,46 ponto percentual em relação à 
alta de dezembro (de -0,18% para 0,28%).

A alta de preços desse grupo em dezembro 
ocorreu depois de quatro meses consecutivos de 
defl ação (infl ação negativa): -0,01% em setembro; 
-0,25%, em outubro; menos 0,06%, em novembro; 
e -0,18%, em dezembro. O IBGE ressalta, porém, 
o fato de que, isoladamente, a gasolina foi o item 
com o maior impacto sobre o IPCA-15 de janeiro, 
ao contribuir com 0,1 ponto percentual para a 
alta de 0,31%. O preço do litro do combustível 
subiu, em média, 2,43%, refl etindo nas bombas 
o reajuste de 8,1% autorizado pela Petrobras nas 
refi narias, desde 6 de dezembro (ABr).
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Governo libera R$ 12 bilhões para 
pré-custeio da safra 2017/2018
O governo federal liberou R$ 12 bilhões para fi nanciar o pré-custeio da safra agrícola 2017/2018

milhão, sob encargos de 9,5% 
ao ano.

O anúncio da liberação do 
crédito foi feito ontem (19), 
em Ribeirão Preto, pelo pre-
sidente do Banco do Brasil, 
Paulo Caffarelli, em cerimônia 
que contou com a participação 
do presidente Michel Temer, 
do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e outras 
autoridades. Segundo Temer, 
a agricultura é a área que tem 
sustentado a economia brasi-
leira, que vive um momento 
de recessão. “O agronegócio 
é tão sustentador da economia 
nacional, que não precisa muita 
coisa, o que é preciso é fi nan-
ciamento, isto sim, e é o que 
estamos fazendo no momento”, 
afi rmou Temer (ABr).

meio do Programa Nacional de 
Apoio aos Médios Produtores 
Rurais (Pronamp), com taxas 

de 8,5% ao ano e teto de R$ 780 
mil. Já os grandes produtores 
poderão fi nanciar até R$ 1,32 

Indústria Paulista fechou
35,5 mil vagas em dezembro

Bruno para o Humor Político

setores acompanhados pela 
pesquisa, ainda é refl exo da 
crise econômica. A boa notícia é 
que, para 2017, há uma tendên-
cia de estabilização. 

A análise é do gerente do 
Depecon, Guilherme Moreira. 

“O emprego na indústria veio 
se ajustando à queda da 
produção. Acreditamos que 
o período agora seja de esta-
bilização, com retomada mais 
intensa de vagas apenas a 
partir de 2018” (AI/Fiesp).

Prévia da infl ação é a mais baixa desde 1994
Cartilha esclarece dúvidas sobre a RAIS

tivos, de forma didática. Em um 
único documento, o leitor encontra 
informações sobre quem deve de-
clarar, a forma correta de realizar a 
declaração e os prazos, além de um 
apanhado geral sobre a importância 
do documento. A RAIS continua 
sendo um instrumento fundamental 
para coleta de dados e para auxiliar o 
governo na implantação de políticas 
públicas, além de contribuir para 
o planejamento de ações e servir 
de ferramenta de monitoramento, 
controle e aferição de resultados 
dessas mesmas políticas (http://www.
trabalho.gov.br/rais).
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Não é necessário varrer 

a história. Uma única 

geração basta. O passado 

recente, imiscuído no 

presente e determinante 

do futuro. 1968. O ano 

que terminou

Nada é perene, nem as 
mais representativas 
glórias. Também neste 

artigo esqueceremos as vila-
nias do regime de exceção. 
Tentemos fi ncar em nosso ra-
cional e nosso instinto. Fomos 
às ruas, centrados. Queríamos 
mudanças de costumes opres-
sores, vitorianos. Freud ainda 
era vanguarda. Em primeiro, 
buscávamos a liberdade. A 
igualdade, a justiça. Justiça 
social é redundância. A so-
lidariedade. O amor, micro 
e macro. Revolução, em seu 
sentido. A Europa se conten-
tava com a superfície. Nossos 
bravos estudantes com as 
profundezas econômicas. O 
homem é inescapável de seu 
meio. Todos, porém, uníssonos 
em seus ideais.

O Brasil viveu o golpe no 
golpe. Foram-se esperanças, 
alternativas sonhadas. Bravos 
jovens empunharam armas. O 
direito de resistência, aos que 
o ignoram. Outros e outras 
forças a estrada institucional. 
Opções naturais da política. 
Órgãos de segurança cresce-
ram como câncer na ditadura. 
Natural, esta era um corpo 
predisposto à metástase. A 
ajuda externa garantiu a re-
pressão brasileira. Somos tão 
tupiniquins que até as famosas 
“C14” foram doadas. Com o 
“placet” do governo central, 
desestruturaram, estupraram, 
violentaram e mataram.  Ainda 
hoje parte dessa geração é 
formada de zumbis neuróticos, 
para desespero da psicanálise. 
Outros superaram os efeitos 
das perfídias. É próprio das 
mulheres e dos homens.

Por fi m encontramos a cida-
de dos desejos. Respeitáveis 
lideranças exiladas voltaram 
a discursar. Assumiram seu 
papel. A implacabilidade do 
tempo, porém, dar-lhes-ia o fi m 
natural. Pertenciam à geração 
anterior.

Aos 65 de minha idade (a 
expressão é de Carlyle), como 
tantos, envolvo-me na frustra-
ção. Nossa última experiência 
democrática foi trágica. Só 
uma Constituição. Pedaço de 
papel, rabiscado tantas vezes 
pelo “constituinte derivado”. 
Como é do povo, a maioria 
das leis “não pegam”. Há um 
“ranking” internacional de 
democracia. Nosso País fi gura 
entre as últimas. O STF diz que 
a Constituição é a lei interpre-

tada por eles. Sem modéstia e, 
não raro, atabalhoadamente.

A lei inconstitucional é 
constitucional até que 11 ilu-
minados a examinem, depois 
de anos ou décadas.

Nesse tempo, multiplicam-se 
as concussões, corrupções, 
carestias, conjuras. A torpís-
sima fi gura do delator está em 
moda. Não São Judas, porque 
Iscariotes ascendeu ao pedido 
de Cristo para ser o traidor. 
Imolou-se. Nada de trinta moe-
das. As escrituras deveriam ser 
escritas. Se tens fé, reze para 
Judas nos momentos de turbu-
lência. Foi o mais corajoso dos 
apóstolos. Os delatores no meu 
País exalam o suor dos elefan-
tes após cruzarem o deserto. 
Temem o banho frio e a cloaca 
no chão, enquanto muitos de 
nossos contemporâneos não 
hesitaram em dar a vida. 

O PIB brasileiro é vergonho-
so, exceção ao PIB do crime 
organizado. Este movimenta 
de 3 a 4 trilhões de dólares 
anuais, segundo a ONU. Não é 
possível sem a convivência do 
sistema bancário e fi nanceiro 
internacional.  O Brasil faz par-
te signifi cativa dessa riqueza. 
1 trilhão gera o narcotráfi co. 
O restante, principalmente, 
de armas leves e letais. O El 
e a Al Qaeda têm substrato 
em signifi cativo comércio de 
petróleo.

Nosso horizonte desapare-
ceu com a noite. Esta é bela 
para nossas refl exões e nossos 
amores. Vislumbrar o futuro 
exige a luz do sol. Perdemos 
sua simbologia. Acrescente-
se o Legislativo em boa parte 
corrupto e descomprometido. 
O Judiciário desbussolado, a 
partir do STF. E o Executivo 
a navegar num mar agitado e 
sem porto.

Nossa geração está profun-
damente frustrada. A grande 
luta foi utópica.

Nossa democracia, pela qual 
ainda urge lutar, com tenaci-
dade, talvez seja construída na 
próxima ou nas próximas das 
próximas. Somente nos cabe 
transmitir valores e experiên-
cias que nos agitaram, para 
que não sejam esquecidos. 
“É o despertado momento 
em que se descobre que esse 
império, que nos parecia a 
soma de todas as maravilhas, 
é um esfacelo sem fi m e sem 
forma, que a sua corrupção é 
gangrenosa demais para ser re-
mediada pelo nosso cetro, que 
os triunfos sobre os soberanos 
adversários nos fez herdeiros 
de suas prolongadas ruínas.” 
(CALVINO, Ítalo).

(*) - É Advogado e membro da 
Academia Latino-Americana de 

Ciências Humanas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

Brasil e a
geração frustrada

Brasília - Ex-ministro do 
governo Dilma e ex-chefe de 
gabinete da Presidência no 
governo Lula, Gilberto Car-
valho defendeu em uma carta 
endereçada a parlamentares 
petistas que as bancadas da 
Câmara e do Senado façam 
acordos com partidos da base 
do presidente Michel Temer 
a fi m de garantir espaços na 
Mesa Diretora das duas Casas 
Legislativas. A manifestação 
de Gilberto Carvalho vai na 
linha do que tem defendido 
o ex-presidente Lula.

Na longa carta, intitulada 
“As difíceis encruzilhadas da 
vida”, o petista afi rmou que, 
inicialmente, o partido deve 
preferir apoiar candidatos 
com quem tenha afi nidade 
política. Carvalho destacou 
que o “essencial” é assegurar 
os espaços, sem que haja 
compromisso de voto em can-
didatos a presidente do “bloco 
golpista”. Mas o ex-ministro 
reconhece na manifestação 
o apoio a aliados do governo 
por uma decisão tática.

Ex-ministro do governo Dilma, Gilberto Carvalho.

Está na pauta da CCJ da 
Câmara proposta que auto-
riza a União, os estados e os 
municípios a promoverem 
a transferência de crédito 
tributário inscrito em dívida 
ativa para instituições de di-
reito privado (como bancos e 
empresas de cobrança), que 
serão responsáveis pela co-
brança do débito. A proposta 
foi aprovada pela Comissão 
de Finanças e Tributação. O 
texto foi apresentado pelo 
deputado Vicente Candido 
(PT-SP) e outros oito parla-
mentares. 

A transferência será feita 
com deságio e mediante 
“novação”, um instrumento 
jurídico que permite a troca 
de credor. A proposta original  
previa a cessão dos créditos da 
dívida ativa para instituições 
privadas. A troca da cessão 
pela novação foi proposta pelo 
relator do projeto na Comissão 
de Finanças, deputado Alfredo 
Kaefer (PSL-PR). Na prática, a 
principal consequência da mu-
dança é que a transferência de 
credor extinguirá a obrigação 
tributária do devedor. 

Ou seja, este não responderá 
mais pela dívida junto à admi-
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A transferência de credor extinguirá a obrigação tributária do 

devedor.
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A Comissão de Viação e Transportes da 
Câmara aprovou proposta que aumenta a 
punição para quem fi zer transporte pirata, 
seja de ônibus escolar sem autorização ou 
transporte remunerado de pessoas ou bens, 
sem licença. 

O texto aprovado é um substitutivo do 
deputado João Paulo Papa (PSDB-SP) ao 
projeto do deputado Daniel Coelho (PSDB-
PE), que além do aumento da punição 
garante aos ônibus escolares a possibilidade 

de parar na rua, para pegar passageiros, ou 
em frente à escola, para deixar os alunos - 
sem precisar estacionar o veículo.

“A permissão para a livre parada e estacio-
namento teria efeito contrário, pois aumen-
taria o risco de embarque e desembarque 
dos estudantes em locais não apropriados”, 
disse Papa. Com relação às punições, Papa 
manteve as infrações como gravíssimas 
– com perda de 7 pontos de 20 possíveis 
por ano na CNH, como no projeto original. 

O relator retirou, porém, a apreensão do 
veículo e o recolhimento da habilitação do 
motorista infrator.

“Concordamos com a ampliação da 
responsabilização do condutor, além da 
remoção do veículo, medidas sufi cientes 
para inibir e evitar a reincidência nessas 
condutas”, afi rmou Papa. A proposta tra-
mita em caráter conclusivo e ainda será 
analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

É o que determina o pro-
jeto do senador Wilder 
Morais (PP-GO), que 

está pronto para ser analisado 
na Comissão de Defesa Nacio-
nal do Senado.

O texto do projeto prevê que 
as armas de fogo apreendidas, 
após a elaboração do laudo 
pericial, quando não mais in-
teressarem ao processo de 
investigação, apuração e julga-
mento, serão encaminhadas ao 
Exército. No prazo máximo de 
48 horas, elas deverão ser re-
passadas às Forças Armadas e 
aos órgãos de segurança pública 
da União e dos estados. Do total 
das armas apreendidas que 
estejam aptas para uso, metade 
será reservada às polícias civis 
e militares da unidade da fede-
ração onde foi arrestada. 

O texto do projeto prevê que as armas de fogo apreendidas serão 

encaminhadas ao Exército.

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmaras 
aprovou proposta que obriga 
fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 
de óleos e gorduras de origem 
vegetal ou animal usados a pro-
mover a logística reversa.

A proposta inclui a obriga-
toriedade na Lei de Resíduos 
Sólidos, que defi ne logística 
reversa como o conjunto de 
ações destinadas a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resídu-
os sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produ-
tivos, ou outra destinação fi nal 
ambientalmente adequada.

Hoje a lei já prevê a logís-
tica reversa para agrotóxicos 
(seus resíduos e embalagens); 
pilhas e baterias; pneus, óleos 
lubrifi cantes (seus resíduos e 
embalagens); lâmpadas fl uo-
rescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; e para 
produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes. O texto 
aprovado foi o substitutivo do 
relator, deputado Hildo Rocha 

Projeto 
aumenta pena 

para quem 
furtar fi os 

elétricos ou 
telefônicos

Quem for preso por furto, 
roubo e receptação de fi os elé-
tricos ou telefônicos pode ter 
suas punições aumentadas. A 
determinação consta no subs-
titutivo ao projeto que pode 
entrar na pauta da Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado. Do senador Raimun-
do Lira (PMDB-PB), o projeto 
altera o Código Penal para 
transformar em furto qualifi -
cado, com pena de reclusão de 
três a oito anos, a subtração 
de fi os ou cabos de serviços 
de telefonia, transferência 
de dados ou fornecimento de 
energia elétrica. 

O texto também aumenta 
de um terço até a metade 
a pena por crime de roubo 
dos mesmos equipamentos. 
E aplica a pena do crime de 
receptação qualifi cada para a 
receptação de fi os ou cabos de 
energia, telefonia ou dados,  
com intenção de desesti-
mular a sua comercialização 
clandestina, tendo em vista 
o seu alto valor no mercado 
negro. Relator da proposta, 
o senador Eduardo Amorim 
(PSC-SE) apresentou substi-
tutivo, estendendo o aumento 
de pena também para roubo e 
receptação de qualquer outro 
equipamento necessário ao 
fornecimento de serviços de 
telefonia, energia elétrica e 
transferência de dados. 

Além dessas modifi cações, o 
substitutivo estabelece reclu-
são de quatro a dez anos e pa-
gamento de multa para quem 
for preso por receptação. 
Na justifi cativa, Lira afi rmou 
que a intenção do projeto é 
deixar as penas mais severas 
para evitar esses tipos de 
crimes que colocam a vida de 
cidadãos em risco. “Essas são 
condutas de especial gravida-
de. Basta imaginar a abrupta 
interrupção de fornecimento 
de energia em um hospital, 
onde centenas de pacientes 
dependem do funcionamen-
to de equipamentos para os 
manterem vivos”, disse o 
parlamentar. Segundo dados 
da Companhia Energética de 
Brasília (CEB), apenas nos 
cinco primeiros meses 2015 
o prejuízo causado por furtos 
de cabos elétricos na capital 
chegou a R$ 1 milhão (Ag.
Senado).
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Armas apreendidas poderão ser 
usadas por forças de segurança

As armas apreendidas em operações policiais poderão vir a  ser encaminhadas de forma permanente 
às Forças Armadas e destinadas às polícias Federal, Rodoviária e civis e militares de cada estado

vação, deverão ser destruídas, 
sob supervisão do Exército, a 
quem já cabe a tarefa hoje. O 
relator da proposição, senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
considera o texto conveniente 
e oportuno. “É um desperdício 
destruir armas apreendidas, se 
elas podem ser aproveitadas pe-
las Forças Armadas e órgãos de 
segurança pública, tão carentes 
de armamento”, defendeu. 

Ele aprimorou o projeto com 
algumas emendas, como a pre-
visão explícita de laudo pericial, 
para que sempre se verifi que se a 
arma está apta a efetuar disparos 
com segurança e em condições 
de ser doada. Após avaliação 
da CRE, a matéria segue para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça, onde recebe decisão 
terminativa (Ag.Senado).

As de valor histórico, obso-
letas, inservíveis, sem nume-
ração original ou artesanais 
serão doadas para museus das 

Forças Armadas ou dos órgãos 
de segurança pública da União, 
dos estados e do DF. Se não 
houver interesse na sua conser-

Carvalho defende acordo
do PT com base de Temer

“Se, fi nalmente, formos co-
locados ante uma inevitável 
disjuntiva, ou vota-se numa das 
candidaturas ou estaremos ex-
cluídos dos principais espaços, 
não tenho receio em opinar 
que devemos sim negociar com 
altivez, coletivamente, não ape-
nas para assegurar os espaços, 
como para obter compromissos 
defi nitivos dos novos presiden-
tes com a tomada de medidas 
que restabeleçam o funciona-
mento democrático das Casas 
e o retorno do acesso legítimo 

do povo à Sua casa.”
Carvalho avalia que essa de-

cisão “evidentemente” trará 
desgastes Mas frisou que, após 
a perda do Executivo, com o 
impeachment de Dilma Rous-
seff, o Congresso é a esfera 
de “atuação institucional que 
nos resta no plano nacional”. 
“Por isso, temos advogado a 
necessidade de uma atuação 
forte, consequente e muito 
articulada de nossas bancadas 
com os movimentos sociais e a 
sociedade civil”, disse (AE).

Instituição privada poderá 
vir a cobrar dívida ativa

nistração tributária, podendo, 
inclusive, receber a certidão 
negativa de débitos fi scais. 

A operação de novação do 
crédito inscrito em dívida ativa 
será autorizada por despacho 
fundamentado da autoridade 
tributária. A substituição 
de credor (por exemplo, da 
União para um banco priva-
do) será feita mesmo sem o 
consentimento do devedor. O 
texto aprovado permite que o 
novo credor transfi ra a dívida 
“novada” para outro credor 
(por exemplo, um banco pode 

assumir a cobrança no lugar 
de outro). 

O deputado Alfredo Kaefer 
defendeu a aprovação do 
projeto por entender que ele 
cria um novo canal de cobran-
ça da dívida ativa, abrindo a 
possibilidade de uma fonte de 
receita para União, Estados e 
municípios. “O texto apresen-
ta um novo instrumento para 
que o Estado consiga transfor-
mar em pecúnia créditos que 
difi cilmente seriam honrados 
pelos contribuintes”, disse 
(Ag.Câmara) (AE).

Obrigatoriedade de 
fabricante de reaproveitar 

óleo de cozinha
(PMDB-MA), ao projeto do 
deputado Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB).

O projeto original prevê 
desconto na conta de esgoto 
residencial da pessoa física 
que promover o descarte 
ambientalmente adequado de 
resíduos sólidos impactantes 
no sistema de esgotamento 
sanitário. O autor da proposta 
argumenta que um litro de óleo 
de cozinha pode poluir cerca de 
20 mil litros de água, conforme 
dados da Sabesp.

O substitutivo inclui no texto 
dispositivo prevendo que fabri-
cantes, importadores, distribui-
dores e comerciantes de óleos e 
gorduras de origem vegetal ou 
animal tomem todas as medidas 
necessárias para assegurar a 
implementação e operaciona-
lização do sistema de logística 
reversa sob seu encargo. A pro-
posta ainda será analisada con-
clusivamente pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico; 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Aprovado aumento de punição para transporte pirata



A música pode 

ser considerada, 

inicialmente, como uma 

espécie de modelagem, 

apresentada como um 

termo do processo de 

construção e elaboração 

infantil. Tem suas 

especifi cidades como 

melodia, ritmo, altura e 

timbre, além de regras 

que a constituem

Na infância, de forma lú-
dica, a audição se torna 
uma via para a percep-

ção do ritmo, porém de forma 
diferente entre o ouvir musical 
e um som (barulho) não musi-
cal. Por isso, esse ouvir musi-
cal, contribui para ondulações 
corporais, que acompanham o 
balançar ritmado da melodia 
e, através da imitação visual, 
espontânea, vai modelando e 
dando formas ao corpo e gestos 
condizentes com cada tipo de 
ritmo. Esse ouvir, também vem 
acompanhado de singularida-
des próprias de cada criança, 
estimulando seu mundo psí-
quico, sua motivação e sua 
cognição.

Assim, as cantigas singelas, 
porém, importantes para a 
memória infantil e seu con-
tato grupal, são relevantes na 
educação musical, em especial, 
na pré-escola. As melodias tão 
entoadas por mães, avós e pro-
fessoras como Cai Cai Balão, 
O Cravo Brigou com a Rosa, 
Capelinha de Melão, Sapo 
Cururu, Boi da Cara Preta, 
Terezinha de Jesus, A Galinha 
Pintadinha, A Baratinha tradu-
zem essa fase de divertimento 
e reinação. A criança, por meio, 
dessas atividades em conjunto, 
vai estruturando sua perso-
nalidade, integração social e 
corporeidade. As experiências 
compartilhadas nessa época 
são vivências fundamentais 
que produzem marcas na vida 
intrapsíquica e na construção 
da intersubjetividade, fi cando 
retidas na memória e registra-
das no inconsciente. A alegria 
do tempo descompromissado, 
ingênuo e de fantasias, passado 
em conjunto com familiares, 
colegas e amiguinhos, per-
manece indelével, indo mais 
além e de maneira mais pro-
funda do que apenas a roda 
formada para as cantigas e 
brincadeiras.

Ritmo, melodia e harmonia 
conjugam o pertencimento 

como espaço que se abre para 
a reciprocidade e, concomitan-
temente, o aperfeiçoamento 
de

habilidades caracterizadas 
pela competência prática, 
intrapessoal, interpessoal e 
cultural. A conscientização 
histórica, isto é, a que se en-
contra no eixo diacrônico e a 
construção cultural, que se 
estabelece no eixo sincrônico, 
se constituem num tempo de 
prospecção em que funções 
cerebrais têm a plasticidade 
sufi ciente e necessária para re-
criar experiências vividas. Isso 
ecoa no sujeito adulto, fazendo 
com que as aptidões se forta-
leçam e se manifestem pela 
fi gurabilidade de seu discurso. 
O armazém psíquico, próprio 
de cada um, é o alicerce que 
sustenta a intersubjetividade e 
a intercorporeidade, revelando 
as habilidades já desenvolvidas 
no desempenho em áreas es-
pecífi cas.

Na empresa, o colaborador 
através da prática, treinando 
suas habilidades, que vão se 
aprimorando com o tempo, 
colherá os frutos benéfi cos 
na qualidade do seu trabalho 
e reconhecimento pessoal e 
intergrupal. Outro importante 
fator relacionado à efi cácia 
do trabalho é a familiaridade 
decorrente da experiência com 
o cargo que ocupa, com os co-
legas e o ambiente, resultando 
em saúde física e psíquica, 
tanto individual como grupal. 
No alcance da profi ciência da 
equipe, o time ganha em ritmo, 
harmonia, equilíbrio na produ-
tividade e coesão no processo 
interativo.

Na vida social dos sujeitos 
adultos, os efeitos da musi-
calidade introjetada desde a 
infância, resgatam a audição 
peculiar de si mesmo no mun-
do, assim como repercutem 
na percepção que se tem do 
mundo. É o que concerne 
às afetações da vivência em 
conjunto, como um balanço 
necessário às ambivalências 
existenciais.

(*)ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP 

– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 
livro “Poemas de Amor e Vida” 

Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 
com pós em neuropsicologia. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**)SUELI RUGNO - Psicóloga – 
IPUSP. Doutora em Semiótica e 
Linguística Geral – FFLCHUSP. 

Especialista em Psicologia 
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 

Bacharel em Letras Clássicas e 
Vernáculas – FFLCHUSP.

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
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Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/MF nº 52.045.457/0001-16 – NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 
10:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2017, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor 
Antonio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara, a fim de deliberarem sobre a eleição do Sr. Egberto Vieira Lima para o Conselho 
de Administração da Companhia em face da renúncia apresentada pela Sra. Noemy Almeida Oliveira Amaro. São Paulo, 16 
de janeiro de 2017. Maurício Rolim Amaro – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 21/01/2017)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/02/2017, às 10
horas, na sede social à Rodovia Índio Tibiriça, n.º 12.000 – KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio, bem como a fi xação dos seus honorários; b) Outros assuntos de
interesse social. Suzano, 18/01/2017. A Diretoria.                                                                              (19, 20 e 21/01/2017)

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

Apollo Sports Solutions S.A.
CNPJ/MF n º 23.980.165/0001-72 - NIRE 35300491467 (“Companhia”)

Extrato da Ata de AGE realizada em 17 de Novembro de 2016.
Aos 17/11/2016, às 11 hs, na sede; 2. Presença: Totalidade; 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa: Presidente do Conselho de Adminis-
tração Clifford Michael Gruen e secretario Hercílio Minchetti Garcia. 5. Deliberações: (i) Aprovaram a rescisão do negócio realizado pela 
Companhia por meio do qual foram adquiridos os bens e direitos constantes da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 25 de maio de 2016, registrada sob o n° 271.911/16-5 em sessão de 23/6/2016, com a consequente devolução dos bens e direitos 
adquiridos, voltando as Partes ao status quo, bem como dos atos deliberados na ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 06 de junho de 2016, registrada sob o nº 271.912/16-9 em sessão de 23/06/2016. Ressalta-se que à época do ocorrido, o acionista 
San Francisco - Fundo de Investimento em Participações não era acionista da Companhia; (ii) Em função da rescisão do negocio anuída 
no item “(i)” acima, aprovaram o cancelamento de 120.000.000 de ações da Companhia. Em consequência do cancelamento de ações, 
ora deliberado, o capital social da Companhia será reduzido de R$121.000.100,00 para R$1.000.100,00. (iii) Ato contínuo, aprovaram o 
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em conformidade com o artigo 5º, § 1º do Estatuto Social, 
no montante de R$1.000.000,00, mediante a emissão para subscrição particular de 1.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, a um preço por ação de R$1,00; os demais acionistas renunciam ao direito de preferência na aquisição das ações, ora 
emitidas. Os Acionistas declaram, para todos os fins de direito, que estão de acordo com os valores atribuídos às ações de emissão da 
Companhia, as quais correspondem ao valor do aumento do Capital Social, ora deliberado. (iii) Por fim, aprovaram a alteração do caput do 
artigo so do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O 
Capital Social é de R$2.000.100,00, totalmente subscrito e integralizado, composto por 2.000.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.” Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia, naquilo em que não colidam 
com as deliberações aprovadas acima. iv) Fica a Diretoria investida de todos os poderes necessários para a efetivação das deliberações 
aprovadas na ordem do dia. Nada mais. SP, 17/11/2016. Clifford Michael Gruen - Presidente; Hercílio Minchetti Garcia - Secretário. Visto: Ivone 
Vaz Machado - OAB/SP 229.964. Jucesp nº 548.801/16-2 em 22/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A reunião marcada para 
a quarta-feira (18), não 
chegou a um acordo. En-

tidades de defesa do consumi-
dor defendem que a devolução 
seja calculada sobre um porcen-
tual do valor já pago pelo imóvel, 
mas o setor da construção diz 
que a devolução tem que ser 
sobre o valor do imóvel. 

“A despesa que as cons-
trutoras têm é em função do 
valor do imóvel. A devolução 
sobre o valor já pago quebraria 
as empresas do setor e preju-
dicaria os compradores que 
estão adimplentes”, diz José 
Carlos Martins, presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (Cbic). Na reu-
nião de ontem (19), passaram a 
compor o grupo representantes 
dos Procons e das áreas de de-
fesa do consumidor e do ramo 
imobiliário da OAB. Uma nova 
reunião foi marcada para a pró-
xima quarta-feira (25).

Como o jornal O Estado de S. 
Paulo antecipou, se prevalecer 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-j

an
/1

7

SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2017

PERDEU A QUALIDADE DE SEGURADA
Empresária pretende requerer auxílio doença, entretanto não recolhe 
o INSS há mais de um ano, como proceder para parcelar o atrasado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRO SEM VÍNCULO
A liberação da contratação de cabeleireiro sem a obrigatoriedade 
do vínculo empregatício com a nova lei, quando entra em vigor? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO UTILIDADE
O salário utilidade é incluído no holerite (pago em dinheiro) ou é o 
valor equivalente que a empresa desembolsa para um bem e coloca 
a disposição do funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAIS DEPENDENTES DOS FILHOS
Os pais podem ser dependentes dos filhos para fins de benefícios 
previdenciários. Essa dependência se estende aos benefícios que 
a empresa concede aos seus empregados? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A OBRIGATORIEDADE EM TER ARMÁRIOS NA EMPRESA DEVE 
SER SOMENTE QUANDO EXIJAM TROCAS DE ROUPAS, EM CASO 
DE USO DE UNIFORME?

Informamos que em todos os estabelecimentos industriais e naque-
les em que a atividade exija troca de roupas ou seja imposto o uso 
de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário 
dotado de armários individuais, observada a separação de sexos. 
Base Legal – Norma Regulamentadora nº24, item 24.2.1.

TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Office boy que trabalha meio período deve receber periculosidade 
integral ou proporcional ao tempo de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL
Leilão: 31/01/2017 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Av. Angélica,
1.996 - 6º andar – Higienópolis - São Paulo/SP - CEP: 01228-200, devidamente autorizado pelo(a)
Comitente Vendedor(a) MACROFÉRTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
LTDA, inscrita no CNPJ/MF 76.082.320/0001-08, com sede na cidade de Ponta Grossa/PR e
FERTIBRASIL LOGÍSTICA E FERTILIZANTES LTDA inscrito no CNPJ/MF 78.689.742/0001-63,
com sede na cidade de Ponta Grossa/PR, venderá em Leilão Extrajudicial os seguintes imóveis em
lote único: Terrenos Industriais com Benfeitorias situados de frente para a Rodovia BR-376, KM
103, nº 435 no Bairro Cará-Cará, Ponta Grossa/PR - Matrículas n.º 20.136, 38.506, 35.204, 43.382,
44.346 e 44.345, ambas do 1.º Registro de Imóveis local, contendo uma área total de 105.030,44m²
com aproximadamente 13.512,75 m² de benfeitorias (barracões, escritórios, salão de festa,
refeitório, oficina, outras) das quais parte encontra-se averbadas, de acordo com informações
constantes nas matrículas, planta e descrições fornecidas pelas contratantes. LEILÃO em
31/01/2017 às 11h00. LANCE INICIAL: R$ 7.000.000,00. Correrão por conta do comprador
todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão
do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, cer tidões, emolumentos car torários, registrários etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra, livre de pessoas e coisas, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação.
O imóvel será entregue desocupado. Leilão online através do site www.zukerman.com.br.

Consulte o edital completo no site: www.zukerman.com.br
Informações: (11) 2184-0900 – Av. Angélica, 1996 – 6º andar – São Paulo/SP.

Dúvida sobre cálculo de devolução 
emperra regulamentação de 

distratos de imóveis
A base de cálculo para a devolução aos compradores que desistiram da compra de um imóvel na planta 
é o ponto mais sensível da discussão levada a cabo pelo governo sobre a regulamentação dos distratos

em caso de desistência.
Sem regulamentação, os 

distratos têm sido fonte de 
longas disputas judiciais entre 
compradores e construtoras. 
Dados da Abrainc apontam 
que 37,7 mil imóveis tiveram 
as vendas canceladas entre 
janeiro e outubro de 2016, o 
correspondente a 45% das 
unidades vendidas no mesmo 
período. Os dados consideram 
as operações das 19 maiores 
incorporadoras do País.

O governo defende que seja 
encaminhado ao Congresso um 
projeto com os termos acerta-
dos. Já para a CBIC, o melhor 
caminho seria modifi car um 
projeto já em tramitação com 
as novas regras. Um deles é do 
senador Romero Jucá (PMDB-
RR), que propõe uma “pena 
convencional” para o consu-
midor de 25% sobre o que foi 
pago até o momento do distrato, 
além do abatimento da taxa de 
corretagem de 5% sobre o preço 
da venda (AE).

que a devolução do dinheiro 
será feita a partir do valor do 
imóvel, o consenso no grupo 
é que as construtoras possam 
fi car com até 10% do valor imó-
vel, desde que esse porcentual 
não ultrapasse 90% do que já 
foi pago pelo comprador. Em 
um imóvel de R$ 500 mil, por 
exemplo, a empresa poderia 
fi car com R$ 50 mil no caso 
de distrato. Mas, se o valor já 
pago for de apenas R$ 30 mil, a 

construtora poderá reter 90%, 
ou R$ 27 mil.

No entanto, a Abrainc defen-
de uma variável desta regra para 
imóveis acima de R$ 1 milhão. 
Neste caso, a parcela com a 
construtora subiria para o limite 
de 15% ou 20% do valor do imó-
vel. O entendimento é que um 
comprador com maior renda te-
ria mais “discernimento” sobre 
a compra e poderia ser, então, 
“punido” com um alíquota maior 

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: BRUNO SOUZA DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianazes - SP, nascido aos: 09/10/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josimar Gomes da Silva e de Maria Dulce Souza da 
Silva. A pretendente: PAULA CAROLINA GIANNETTI, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, nascido aos: 15/12/1983, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Cristina Rosana Giannetti.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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A busca por hábitos mais saudáveis, 
principalmente no verão, faz muita gente 
trocar o carro pela bicicleta. Mas é só deixar 
o veículo na garagem e sair pedalando? Para 
Silvana Vertematti, cardiologista infantil e 
médica do exercício e do esporte do Com-
plexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, é 
preciso tomar alguns cuidados com a saúde 
e com a segurança no transporte. 

“Antes de trocar o carro pela bicicleta, é 
importante se adequar aos novos hábitos e 
certifi car-se que será uma boa alternativa 
também para a saúde”, ressalta. O primeiro 
passo é verifi car o trajeto. “É preciso avaliar 
o caminho, se há muita subida e descida, 
se há variações de piso e até mesmo se há 
segurança no trecho, pois todos os pequenos 
obstáculos irão refl etir no cansaço e nas 
dores do corpo”, explica a cardiologista. 

Verão: trocar o carro
pela bicicleta exige alguns cuidados

Suloeste Participações Rodoviárias S/A
CNPJ/MF nº 02.725.065/0001-20 - NIRE 35.300.157.052

Extrato da Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 28.10.2016, 10hs, na sede social, Rua João Ramalho, 1152, Perdizes, São Paulo/SP. Convocação: Dis-
pensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Humberto César Busnello, Secretário: José Mário de Casti-
lho. Deliberações aprovadas: (i) Renúncia apresentada, em 19.09.2016, pelo Manuel Carlos de Lima Rossitto, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG 7.731.854 SSP/SP, CPF/MF 752.403.948-49, residente em São Paulo/SP, como Conselheiro; (ii) Renún-
cia apresentada, o cargo de Conselheiro permanecerá vago até a eleição de um novo conselheiro titular; (iii) Renúncia apre-
sentada, em 19.09.2016, por Manuel Carlos de Lima Rossitto, como Diretor Presidente; (iv) eleger como membro da Direto-
ria Executiva: Humberto César Busnello, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 8014529823 SSP/RS, CPF/MF nº 
002.106.840-20, residente Porto Alegre/RS, como Diretor Presidente, cujo mandato vigorará até o término do mandato do di-
retor renunciante, ou seja, 04.05.2017; (v) outorgar ao Manuel Carlos de Lima Rossitto a mais ampla e geral quitação pelos 
atos de administração praticados em nome da Companhia para nada mais dele reclamar a qualquer título ou tempo; (vi) O 
Diretor Presidente ora eleito tomou posse nesta data por meio da assinatura do Termo de Posse e declara que não está im-
pedido de exercer o cargo nos termos da Lei. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Presentes: Paulo Francisco Tri-
poloni, André Loiferman e Humberto César Busnello. Humberto César Busnello - Presidente da Mesa, José Mário de 
Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 538.679/16-5 em 16.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

com o novo hábito, pois dores e incômodos 
vão aparecer e é preciso ter força de vontade 
para continuar”, lembra a médica.

Além do trajeto, o que se carrega (bolsas 
e mochilas) e a forma como o material é 
transportado também interfere. “Andar de 
bicicleta carregando muito peso, além de 
machucar as costas, pode fazer com que 
se perca o equilíbrio, acarretando numa 
queda”, alerta Silvana Vertematti. 

Também é fundamental uma alimentação 
saudável, se hidratar durante o percurso e 
trafegar com segurança. Se a preferência 
for pela bicicleta elétrica, ela não contará 
com as mesmas funcionalidades ergomé-
tricas do que o modelo convencional, mas 
os cuidados devem ser os mesmos, ressalta 
a especialista. 

Fonte: (www.hpev.com.br).

“Se a pessoa não está acostumada a uma 
atividade física, não deve pedalar muitos qui-
lômetros de uma única vez, porque os efeitos 
físicos serão sentidos”. Como toda atividade 
física, andar de bicicleta também deve ser 
um processo moroso. “As primeiras viagens 
devem ser mais curtas para não desistir na 
primeira semana até o corpo se acostumar 
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Fotos: Divulga0ção

Mario Osava, da IPS

O confl ito foi contido porque o grande Projeto de Irrigação 
Santa Cruz de Apodi, aprovado pelo governo federal 
em 2011, para estabelecer um polo de fruticultura de 

exportação com o aproveitamento das águas do reservatório, 
avançou pouco e está parado desde o fi nal de 2014.

No entanto, continua como uma ameaça a experiências de 
sucesso na agricultura familiar, desenvolvidas na região nas 
últimas décadas. O projeto afetaria direta ou indiretamente 
mais de 1.600 famílias de 55 comunidades camponesas do 
município, disseram à IPS os dirigentes locais do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR). “Damos 
banho no cavalo com água mineral”, gabou-se Luis Alves 
Maia para destacar seu privilégio de viver no vale do rio 
Apodi, até agora não afetado pela escassez hídrica que há 
cinco anos golpeia o semiárido interior do Nordeste, devido 
a uma pertinaz seca.

Um poço a 30 metros do rio e uma bomba permitem irrigar 
sua horta e seu pomar, cuja produção vende aos sábados na 
feira agroecológica de Apodi, junto com cerca de 30 agricul-
tores familiares. “Com o pé, posso cavar um poço”, brincou 
Maia, para destacar que a água está quase na superfície. Com 
62 anos e dois fi lhos adultos, que trabalham com ele, esse 
agricultor demonstra seu 
entusiasmo entre grandes 
papaias, batatas-doces e ba-
nanas, que vende pela metade 
ou um terço do que é cobrado 
em cidades do sul, como o Rio 
de Janeiro. “Basta para viver e 
sobra”, garantiu à IPS em sua 
banca na feira.

“Vendemos tudo cedo, às 
nove da manhã já vende-
mos quase tudo, porque as 
pessoas preferem nossas 
verduras sem agroquímicos, 
que duram mais: uma semana 
na geladeira sem estragar”, 
explicou sua vizinha na fei-
ra, Aldivana Marinho, de 40 
anos e dois filhos. O veneno 
agrícola causa doenças”, 
afirmou o professor primá-

Luis Alves Maia, na feira agroecológica onde, aos sábados, vende suas frutas e 
verduras, em Apodi. Ele faz parte dos camponeses afortunados que não foram 

afetados pela pertinaz seca no Nordeste do Brasil, graças à disponibilidade de água.

Água incita 
disputa
por terras
no Nordeste 
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O uso das águas da represa Santa Cruz, no município 
de Apodi, intensifi cou a disputa por terras irrigáveis, 
que se dissemina por muitas partes do Nordeste 
brasileiro e contrapõe duas visões de desenvolvimento e 
dois modos de vida

Especial

rio Raimundo Neto, de 51 anos, assíduo comprador nesse 
mercado, há sete anos.

A represa, inaugurada em 2002, evitou que o rio Apodi fi casse 
seco durante a estiagem atual, que já dura cinco anos, como 
ocorreu em 1983, quando outra situação semelhante açoitou a 
ecorregião do semiárido, segundo os camponeses mais velhos. 
Mas o controle do caudal rio abaixo benefi cia uma minoria das 
famílias que vivem no vale. Aelza Neves, de 53 anos e quatro 
fi lhos, vive longe do rio e depende do poço de um vizinho, em 
um povoado que fi ca a 13 quilômetros de Apodi. Sem poder 
plantar, sobrevive confeccionando geleia e doces de mamão, 
coco e outras frutas.

A represa Santa Cruz, segundo maior reservatório do Estado 
do Rio Grande do Norte, poderia oferecer água por gravidade, 
portanto, a baixo custo, para milhares de camponeses no vale, 
fortalecendo ainda mais a agricultura familiar, pontuou Ag-
naldo Fernandes, presidente do STTR de Apodi. Mas o plano 
do governo é destinar sua água para um chamado “perímetro 
irrigado” de monoculturas de frutas, um modelo que se esten-
deu no Nordeste desde o fi nal dos anos 1960 na bacia do rio 
São Francisco, principal recurso hídrico da região, que cruza 
sua parte meridional.

A fruticultura por irrigação tem seu polo mais produtivo 
mais ao sul, em Juazeiro e Petrolina, municípios separados 
apenas por esse rio, fomentado pela estatal Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 
A uva e a manga são seus principais produtos de exportação. 
Em outras áreas, os perímetros estão a cargo do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), agência pública 
fundada em 1909 para construir represas, estradas e outros 
projetos destinados a atender as vítimas das secas como os 
37 perímetros de irrigação já estabelecidos.

O de Apodi seria o de número 38, com irrigação de nove mil 
hectares. As terras fi cam em uma meseta, cerca de 80 metros 
acima do ponto de captação das águas da represa Santa Cruz, 
rio abaixo. Uma pequena represa no rio, canais de captação e 
distribuição de água, o esqueleto de uma estação de bombea-
mento e tubulações abandonadas recordam o grande projeto 
frustrado do Dnocs.

De todo modo, a represa seria insufi ciente para irrigar os mais 
de três mil hectares plantados, segundo um documento elaborado 
por 20 pesquisadores de sete universidades. Além da inviabilida-
de hídrica, o projeto poderia destruir progressos singulares da 
agricultura familiar local, sua produção diversifi cada e sem agro-
tóxicos; técnicas de convivência com o clima semiárido, inclusive 
de irrigação, e organização comunitária, destaca o estudo.

Graças a isso, Apodi mantém em sua área rural metade de sua 
população, de 34.763 habitantes, segundo o censo de 2010. De 

suas 55 comunidades rurais 
ameaçadas, 20 são assenta-
mentos da reforma agrária, 
somando mais de 700 famílias, 
segundo dados do STTR. O 
perímetro irrigado inverteria 
essa lógica, com monocultu-
ras, exploração empresarial 
e abuso de agrotóxicos, em 
detrimento do ambiente, da 
saúde e da água, segundo 
seus críticos.

O Dnocs, porém, anunciou 
que somente 30% da área 
serão destinados às empresas, 
e que estas terão apenas 60 
hectares de terra irrigados. 
A maior parte se destinaria 
a parcelas de oito hectares 
para pequenos agricultores. 
Seja como for, o espírito di-

Represa Santa Cruz, com redução de água após cinco 
anos de seca, e parte do vale do Apodi, à esquerda, 
onde se concentra a atividade agrícola do município. 
O uso das águas do reservatório coloca em confronto 

dois modelos produtivos e duas formas de vida no 
Nordeste brasileiro.
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fere. Fala-se em gerar de 12 mil a 13 mil empregos diretos, 
exportar frutas pelos portos localizados a poucas centenas de 
quilômetros. Mas nada sobre uma produção diversifi cada de 
alimentos, segurança alimentar ou participação feminina.

A suprema contradição é expulsar camponeses para incor-
porar outros no perímetro irrigado. Vicente de Freitas Neto, 
de 58 anos, se queixa de que teve expropriados 133 hectares 
para o perímetro, com a promessa de receber R$ 700 por 
hectare. “É muito pouco, o japonês paga três vezes mais”, 
argumentou à IPS, referindo-se a um fazendeiro vizinho que 
produz melão. “Além disso, ainda não recebi o pagamento e 
nem sei quando receberei. Fiquei com apenas 24 hectares 
para 25 herdeiros”, lamentou.

Freitas não é contra a monocultura de frutas em grande escala. 
Dois de seus quatro fi lhos trabalham na Agrícola Famosa, a 
maior empresa exportadora de frutas no Brasil, que tem parte 
de sua produção em uma fazenda de 1.700 hectares incrustrada 
entre comunidades camponesas da meseta de Apodi.

A empresa, fundada em 1995, cultiva 27 mil hectares em 
19 fazendas em dois estados do Nordeste, onde produz prin-
cipalmente melão e melancia, exportando 75% da produção. 
Chegou a Apodi em 2015, atraída por seus aquíferos como 
solução para a seca. Sua irrigação é feita com água de poços 
que chegam a ter centenas de metros de profundidade.

Genival da Silva, viúvo de 50 anos e com três fi lhos, também 
trabalha na Agrícola Famosa há 16 meses e defende o uso de 
pesticidas. “Só se aplica veneno à noite e com o trabalhador 
protegido”, afi rmou à IPS. Mas, “se voltarem as chuvas, voltarei 
a cultivar minha terra”, acrescentou (Envolverde/IPS).

Esqueleto abandonado da estação de bombeamento de 
água do paralisado projeto de irrigação da represa Santa 
Cruz, que ia dirigir as águas do rio Apodi para nove mil 
hectares dedicados à produção intensiva de frutas para 

exportação, no Estado do Rio Grande do Norte.
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Quatro fatores de sucesso 
para ampliar a automação 

e ganhar efi ciência 
operacional em 2017

O conceito de automação 

não é, propriamente, 

algo novo dentro das 

operações. Há muito 

tempo tecnologias vêm 

sendo aplicadas para 

automatizar atividades 

que, até então, eram feitas 

manualmente

No entanto, em um ce-
nário recessivo, onde 
há a necessidade de 

redução de custos e uma bus-
ca incansável por ganhos de 
produtividade, a automação 
de processos com foco na 
efi ciência operacional ganhou 
relevância ainda maior e passa 
a ser vista como uma ativida-
de estratégica para qualquer 
operação.

Em especial nas grandes 
operações - como concessio-
nárias de energia, operadoras 
de telecomunicações e institui-
ções fi nanceiras - onde a pres-
são pela melhoria nos serviços 
é constante, mas o orçamento 
para a ampliação da equipe é, 
na maioria dos casos, restrito 
- há espaço para automatizar 
processos em áreas como 
gestão de serviços, billing, 
gestão de ativos e de redes.  
E os resultados são visíveis e 
facilmente mensuráveis.

Ampliar o alcance da auto-
mação é também fundamental 
para adequar as empresas ao 
novo conceito de transforma-
ção digital, para que possam 
oferecer serviços online que 
hoje são uma exigência do 
consumidor, como plataformas 
web e aplicativos. É impos-
sível oferecer a agilidade e a 
qualidade de serviços que o 
cliente moderno espera com 
processos fundamentais ainda 
executados manualmente.

Mas para que um movimento 
de automação em operações dê 
certo, é preciso estar atento 
a quatro fatores de sucesso. 
São eles:

Processos

É aqui que tudo começa. 
É preciso identifi car quais os 
processos fundamentais da 
área e quais deles podem ser 
automatizados. Os gargalos 
e dificuldades de gestão e 
execução operacional viven-
ciados pela empresa devem 
ser priorizados.

Outro aspecto importante 
é avaliar se determinado pro-
cesso que pode ser automa-
tizado irá gerar impacto para 
o negócio. De nada adianta 
investir tempo e dinheiro 
para promover a mudança, se 
ela não trouxer ganhos que 
podem ser mensurados pelos 
gestores.

Contar com uma consul-
toria que tenha expertise 
na automação de processos 
pode ajudar muito no enten-
dimento das necessidades da 
empresa e na implantação das 
tecnologias necessárias para a 
automação.

Pessoas

É comum, em um primeiro 
momento, que a automação de 
processos que eram feitos por 
funcionários cause algum tipo 
de preocupação por parte da 

equipe. Afi nal, são atividades 
que antes eram delegadas a 
pessoas e que passam a ser 
feitas por meio de tecnologia.

Por isso, a conscientização 
dos profi ssionais em relação 
aos benefícios da automação 
é fator chave para o sucesso 
dessa estratégia.

Um pensamento que pode 
surgir é de que o funcionário 
está sendo desvalorizado por 
deixar de desenvolver tal ativi-
dade. A realidade é justamente 
o contrário! Ao automatizar 
um processo, a empresa pode 
usar sua força de trabalho para 
atividades que agregam mais 
valor ao negócio.

Qualquer projeto de auto-
mação deve ser acompanhado 
do treinamento dos colabo-
radores, para que possam 
entender como as mudanças 
integram e melhoram seu fl uxo 
de trabalho.

Ferramentas

Não há automação sem o uso 
de tecnologia da informação. 
Por isso, existe no mercado 
uma série de soluções que aju-
dam os gestores de operações 
no desafi o de implementar essa 
mudança nos processos.

Companhias de tecnologia 
da informação com atuação 
global, como a BMC e a IBM, 
atuam fortemente nessa área 
oferecendo tecnologias para 
orquestração de processos e 
também motores de regras de 
negócios. Também existem no 
mercado soluções específi cas 
para gestão de redes, de ativos 
e de serviços.

A dica aqui é optar pelas fer-
ramentas que já estão prontas 
e trazem consigo as melhores 
práticas de automação e 
oferecem maior agilidade de 
implantação, em vez de tentar 
desenvolver software interna-
mente, começando do zero.

Melhoria contínua

Uma estratégia de auto-
mação de processos só será 
realmente benéfica para a 
operação e para o negócio se 
for tratada de forma contínua. 
O gestor de operações precisa 
ter a consciência de que tudo o 
que pode ser automatizado não 
será resolvido de uma única 
vez, e que será preciso tratar o 
tema de forma constante, com 
o objetivo de identifi car novas 
oportunidades de automação 
e acompanhar a evolução 
natural das necessidades dos 
negócios.

Mais uma vez, contar com 
uma consultoria especializada, 
que oferece a tecnologia neces-
sária e também as melhores 
práticas, pode ser uma opção 
interessante para a execução 
dessa estratégia.

Portanto, se você é um gestor 
ou profi ssional da área de ope-
rações, não deixe de colocar 
a automação de processos no 
centro do seu planejamento 
estratégico para 2017. Pode 
estar aí a chave para ganhar 
efi ciência, reduzir custos e 
melhorar os serviços prestados 
ao cliente, tornando-se melhor 
preparado para os novos desa-
fi os da era digital.

(*) É head da área de soluções de 
gerência da Icaro Tech.

Priscila Rosa (*)

São Paulo, sexta-feira, 20 de janeiro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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News@TI
Novo aplicativo auxilia praticantes do tênis a 
agendar quadras e partidas

@Jogadores amadores e profi ssionais de tênis poderão contar com 
um novo aplicativo para agendar jogos e reservar quadras. O Gran-

Play chega no mercado como solução aos praticantes do esporte que 
encontram difi culdades em achar um parceiro para jogar. Utilizando 
o GranPlay, o jogador poderá fazer uma pré-reserva de uma quadra e 
convidar os amigos ou outros usuários para jogar. Não tem problema 
se o jogador deixou para a última hora e não convidou ninguém. O SOS 
Call é uma funcionalidade para busca de usuários que estão no local. A 
nova ferramenta funciona em clubes, condomínios, academias, entre 
outras instituições. As pré-reservas podem ser realizadas para uma 
partida simples ou em dupla. Esportistas com necessidades especiais 
encontram no aplicativo uma área exclusiva. O usuário no GranPlay 
cria um perfi l, pelo seu e-mail ou conta no Facebook, em que descreve 
se é profi ssional, amador ou faz parte de alguma associação, além de 
incluir as pontuações de seus jogos. O projeto já está em fase piloto no 
Alphaville Tênis Clube, Academia de Tênis Limão, Residencial Gênesis 
I, Podium Vila Leopoldina e em alguns condomínios residenciais. O 
download do GranPlay é gratuito e pode no momento ser feito para 
iOS, a versão Android estará disponível em breve. 

Na sexta-feira, 13, o minis-
tro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, declarou 
que pretende permitir, ainda 
neste ano, que operadoras de 
internet banda larga no Brasil 
coloquem limites no uso de 
dados dos assinantes. Como 
esperado, a declaração trouxe 
enorme repercussão nas redes 
e já gera bastante reclamação 
e protesto.

Inicialmente, é importante 
indicar que não serão todos 
os planos que poderão sofrer 
limitações. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 
a prestadora de serviços não poderá realizar alteração unilateral 
nos contratos. Dessa forma, se o contrato que você assinou com 
sua operadora de internet banda larga é antigo, provavelmente 
ele não prevê a limitação dos dados e, portanto, não sofrerá com 
uma eventual mudança.

Deve-se ressaltar, entretanto, que o caso acima não se aplica 
a maioria dos planos de internet banda larga e, por essa razão, 
milhões de pessoas podem ser prejudicadas pela mudança. 
Surge, então, uma relevante questão: será que o Marco Civil 
da Internet permite tal alteração?

De certo, não há debate mais afl orado sobre o assunto e as 
opiniões jurídicas são diversas. Neste panorama, vale especifi -
car que os artigos 4º, I e 7º, IV, do Marco Civil da Internet não 
permitem essa limitação.

A explicar, o artigo 4º, I, do Marco Civil da Internet narra “o 

direito de acesso à internet a 
todos”, ou seja, se a Lei pro-
move o acesso à internet, as 
operadoras de telecomunica-
ção não podem simplesmente 
cortá-las ou reduzirem sua 
velocidade de conexão até o 
ponto que fi que impossível de 
navegar na rede.

Com efeito, referido artigo 
dá grande margem à inter-
pretação, o que não ocorre 
quando aplicamos o artigo 7º, 
IV, do Marco Civil da Internet: 
“Não suspensão da conexão 
à internet, salvo por débito 

decorrente de sua utilização”. Tal disposição, então, que parece 
ser óbvia aos milhões de usuários de internet no país, talvez 
seja de difícil interpretação para o governo.

Faz-se importante, ainda, destacar que o ministro Gilberto 
Kassab afi rma que os limites de uso de dados agregarão valor à 
prestação dos serviços, permitindo que as empresas de teleco-
municações prestem cada vez melhores serviços. Nesse aspecto, 
há três dados estatísticos: nossas companhias de telecomunica-
ções estão entre as que mais arrecadam no mundo; a internet 
do nosso país está entre as piores velocidades do mundo; e 
as companhias de telecomunicações são as campeãs de ações 
judiciais, junto aos bancos, amargando milhões de ações em 
face delas por defeitos na prestação dos serviços. Será que elas 
realmente pretendem melhorar a prestação dos mesmos? 

(Fonte: Renato Falchet Guaracho é advogado especialista
em Direito Eletrônico e Digital do escritório Aith Advocacia).

Limite de dados na banda larga e o 
Marco Civil da Internet

Chris Palm (*)
 

Se não estavam no Depar-
tamento de Defesa ou 
em Wall Street, muitos 

pensaram: então você não 
precisava de um SOC. Em se-
guida, ataques direcionados e 
ameaças internas passaram dos 
fi lmes e planos dos governos 
para uma realidade cotidiana 
nas empresas. De acordo com 
uma pesquisa da Intel Security, 
68% das investigações em 2015 
envolveram uma entidade espe-
cífi ca, como um ataque externo 
direcionado ou uma ameaça interna.

 
Hoje, quase todas as médias (de 1.000 a 5.000 funcionários) 

ou grandes empresas (mais de 5.000 funcionários) administram 
algum tipo de SOC, e metade delas teve um por mais de um ano, 
de acordo com o último estudo da Intel Security. À medida que o 
número de incidentes continua a aumentar, as organizações de 
segurança parecem estar amadurecendo e usando o que estão 
aprendendo para educar e melhorar a prevenção em um ciclo 
virtuoso. Por exemplo, os entrevistados documentaram investi-
mentos para expansão dos SOCs e atribuíram um aumento nas 
investigações a uma capacidade melhorada de detectar ataques. 
Aqueles que relataram um declínio nas investigações de inciden-
tes atribuíram essa vantagem à melhor proteção e processos, 
que organizações maduras realizam como a fase fi nal de uma 
investigação de segurança.

 
Estas são algumas das conclusões em um estudo encomendado 

pela Intel Security sobre o estado atual dos ambientes de geren-
ciamento de segurança e a capacidades de detecção de ameaças, 
bem como áreas prioritárias para o crescimento futuro.

 
Quase nove em cada dez organizações relataram ter um SOC 

interno ou externo, embora as empresas médias sejam um pouco 
menos propensas a ter um (84%) em comparação com as grandes 
companhias (91%). As pequenas organizações em geral estão 
implementando SOCs um pouco mais tarde, já que apenas 44% 
tiveram um por mais de 12 meses, enquanto 56% dos SOCs das 
grandes empresas têm funcionado em torno de tanto tempo. A 
maioria dos SOCs (60%) é atualmente administrada internamente, 
com 23% operando em um mix de apoio interno e externo e 17% 
totalmente externo. Para os poucos que não estabeleceram um 
SOC, apenas 2% das empresas não têm planos de fazê-lo.

 
Dos 88% das organizações que operam um SOC, a maioria 

(56%) relatou usar um modelo multifuncional combinando SOC 
e centro de operações de rede (NOC). As organizações no Reino 
Unido (64%) e na Alemanha (63%) são ainda mais propensas 
a operar neste modelo. Os SOCs dedicados estão em uso por 
15% das empresas e prevalecem nos Estados Unidos (21%). Os 

Você precisa consolidar seu Centro 
de Operações de Segurança?

Há alguns anos, os SOCs (Centros de Operação de Segurança) dedicados pareciam estar seguindo 
o caminho dos dinossauros - a era de grandes salas com grandes monitores, equipes de analistas 
pareciam prontas para serem substituídas por equipes distribuídas, terceirizadas ou dissolvidas 
inteiramente

SOCs virtuais são o terceiro modelo, também utilizado por cerca 
de 15% dos respondentes, seguido por um SOC distribuído ou 
co-gerenciado, com 11%. 

 
Esta distribuição de implementações tem várias implicações. A 

maioria opera no ponto médio da maturidade do SOC ou avança 
em direção ao objetivo de uma operação de segurança proativa 
e otimizada. No entanto, mais de um quarto (26%) ainda opera 
em modo reativo, com abordagens ad hoc para operações de 
segurança, caça de ameaças e resposta a incidentes. Isso pode 
ampliar signifi cativamente os tempos de detecção e resposta, 
deixando o negócio em maior risco de danos signifi cativos, bem 
como enfrentando um custo de limpeza mais elevado.

 
Seja pelo aumento nos ataques ou por melhores capacidades 

de monitoração, a maioria de companhias (67%) relatou um 
aumento em incidentes da segurança, com 51% que dizem que 
aumentaram um pouco, e 16% que aumentaram muito. Esses 
dados são similares ao estudo sobre prevenção de vazamento de 
dados, lançado em setembro de 2016 no relatório de ameaças 
do McAfee Labs. Esse estudo descobriu que as organizações que 
observavam os dados mais de perto para vazamento relataram 
mais incidentes de perda de dados.

 
Apenas 7% em geral indicam que os incidentes diminuíram 

e os 25% restantes afi rmam que permaneceram estáveis no 
ano passado. Houve pouca variação reportada por país, mas os 
incidentes aumentaram à medida que as organizações fi caram 
menores, possivelmente indicando que os criminosos ampliaram 
suas metas de ataque. Apenas 45% das maiores organizações (mais 
de 20.000 funcionários) relataram um aumento, em comparação 
com 73% das menores (menos de 5.000 funcionários).

 
O pequeno grupo que relatou uma diminuição nos incidentes 

esmagadoramente (96%) acredita que isso se deveu a melhor 
prevenção e processos. Daqueles que disseram que os incidentes 
aumentaram, a maioria sente que foi devido a uma combinação de 
melhor capacidade de detecção (73%) e mais ataques (57%). 

 
A maioria das organizações é sobrecarregada por alertas e 93% 

não conseguem classifi car todas as ameaças relevantes. Em média, 
as organizações são incapazes de investigar sufi cientemente 25% 
de seus alertas, sem variação signifi cativa por país ou tamanho 
da empresa. Quase um quarto (22%) sente que teve sorte de 
escapar sem nenhum impacto nos negócios como resultado de 
não investigar esses alertas. A maioria (53%) apresentou apenas 
um impacto menor, mas 25% afi rmam ter sofrido um impacto 
comercial moderado ou grave como resultado de alertas não 
investigados. As maiores organizações, talvez por causa de suas 
melhores capacidades de monitoramento e níveis estáveis de 
incidentes, são mais propensas a não reportar impacto comercial 
(33%). 

 
(*) É diretor de comunicação corporativa da Intel Security.

@O KaBuM! e-Sports, projeto de esportes 
eletrônicos do KaBuM! - maior e-commerce 

de tecnologia do país, tem estreia marcada 
neste domingo no Campeonato Brasileiro de 
League of Legends, o CBLOL 2017. O primeiro 
adversário da equipe será a Operation Kino, 

às 13h. A line-up conta com jogadores que já 
vestiram a camisa da organização, a exemplo 
do veterano Daniel “Danagorn” Drummond, 
Guilherme “Vash” Del Buono e Lucas “Zantins” 
Zanqueta. Também estão no time Marcelo 
“Riyev” Carrara, que atuou como analista do 

KaBuM! Black em 2015, e Renato “TheFoxz” 
Souza, AD Carry com passagem em equipes 
como paiN Gaming e a chilena Kaos Latin 
Gamers (KLG). O escolhido para assumir a 
liderança do grupo foi o coach Vinícius “Neki” 
Ghilardi, ex-técnico da Red Canids.

KaBuM! e-Sports estreia neste domingo no CBLoL
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TAMPAERE

PALMAAF
CORALUIR
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CI
NEMAAT

BEATICEU
NEMITIR
TIRANICA

SOARROLOS

Partido
(um osso)

Astro de
"Insônia"

(Cin.)

Criança,
no Can-
domblé
(bras.)

A da
bandeira
da Líbia 
é verde

Indústria
Nacional
de Armas

(sigla)

A forma
de gover-
nar de Ne-
ro (Hist.)
(?) bem:
causar

boa
impressão 

Cilindros
para enca-
racolar os
cabelos

Posição de Portugal,
em relação ao Brasil

Alimentos com 
alto teor calórico

Cidade de
São Paulo

Desviara
a atenção 

Slobodan
(?), ex-
líder da

Iugoslávia
"Procu-

rando (?)",
filme da
Disney

Peça de
panelas
Folha de
coqueiro

Distúrbios
ligados ao
trabalho
(sigla)

Fazer
vacilar 

Agasalho
fechado

Herói indí-
gena (Lit.)
Tratar com
paparicos 

A pessoa
que fala

Radical de
"etileno"

Ativo
(abrev.)
Cidade

cearense

A Sétima
Arte

Hipocrisia
religiosa

Enviar;
remeter

Ódio
intenso

Estojo,
em inglês
Mulher da
sociedade

Volume
impresso

Recruta
(bras.)

Percentual mínimo de candidaturas femi-
ninas por um partido político, segundo a lei

3/erê — icó. 4/case — tomo. 5/aluir — avaré. 7/além-mar. 8/al pacino. 9/milosevic.

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

Esta sexta, o vigésimo terceiro dia da lunação é muito propício para tratamento de saúde e ao pleno restabelecimento das 

energias vitais. Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação e ajuda a fazer mudanças e alterações na rotina. 

Vênus em bom aspecto com Plutão proporciona sentimentos fortes, de muita paixão e transformação através da força do 

amor. A Lua também faz aspecto positivo com Netuno que traz compreensão, empatia e sensibilidade. Poderemos ter uma 

noite romântica e cheia e empatia na vida intima e sexual. Ao fi nal da tarde, vamos nos sentir revigorados e animados. 

Noite propícia a bons relacionamentos e à gratifi cação sentimental.
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A Lua entra minguante e ajuda a 
pôr um fi m, as situações pendentes 
e aquilo que já não dá mais. Mas é 
preciso acreditar em suas aspirações 
que ainda podem se realizar neste 
fi nal de mês. Cultive o alto-astral e 
intensifi que as atividades físicas. 
91/891 – Amarelo.

Lua em bom aspecto com Mercúrio 
facilita a comunicação e ajuda a fazer 
mudanças e alterações na rotina. 
Neste momento deve controlar a 
avaliação, a palavra e a crítica, ter 
muito tato. Faço algo novo guiado 
pela intuição e sensibilidade. 42/742 
– Azul.

Em breve terá chances de realizar 
algo novo e até inédito que deve 
ser preparado nesta fase. O dia dá 
uma inspiração para a genialidade 
e a busca pela liberdade e pela 
independência. Dê mais de si as 
suas tarefas e ajude a quem neces-
site sem esperar retorno imediato. 
54/154 – Azul.

Vive um momento delicado na rela-
ção social e nas parcerias no setor 
profissional que ficam abaladas. 
Haverá maior inquietação diante 
dos questionamentos da vida. As 
atitudes egoístas e individualistas 
estão reforçadas e prejudicam suas 
relações sociais e amorosas. 96/496 
– Branco.

Logo nas primeiras horas estaremos 
mais calorosos, mas sujeito a explo-
sões temperamentais. Controle as 
emoções e use de tato nas palavras 
que geram situações tensas no traba-
lho. Há maior inquietação diante dos 
questionamentos da vida e das situa-
ções vividas. 56/256 – Amarelo.

Muita habilidade e sensibilidade ao 
tratar as pessoas ajudarão a fazer e 
a manter bons relacionamentos. O 
momento é de difi culdades que po-
derão ser superadas usando de tato 
e diplomacia, seguindo seu coração 
e a intuição ao tomar atitudes e não 
irá errar. 12/312 – Branco.

O Sol transitando na casa quatro, a 
casa da família, o aproxima de suas 
raízes e leva a contato mais próximo 
com as coisas do passado. Pode ter 
uma noite romântica e cheia e empa-
tia na vida intima e sexual. Ao fi nal da 
tarde, vamos nos sentir revigorados 
e animados. 98/598 – Cinza.

Estamos na fase da Lua minguante 
indo em direção ao nosso signo 
dando confiança e aumentando 
o entusiasmo. Situações difíceis 
serão resolvidas usando de tato e 
calma. Ao fi nal da tarde, vamos nos 
sentir revigorados e animados. Noite 
propícia a bons relacionamentos. 
97/597 – Azul.

Todos fi cam mais espontâneos e irão 
querer mais movimento, o que vai 
fazer que no fi nal de semana ótimo 
para passeios, caminhadas ou outras 
atividades. Um novo ciclo de vida 
começa com o Sol na casa dois, me-
lhorando seus ganhos e dando maior 
motivação. 36/336 – Verde.

Desde as primeiras horas da manhã 
cultive o alto-astral e intensifi que 
as atividades físicas. A sua boa dis-
posição ajuda a contatos intensos e 
amizades que fi carão mais próximas. 
Pode realizar viagens e fazer mu-
danças importantes na vida depois 
do aniversário, desde prepare tudo. 
55/355 – Verde.

Evite tomar atitude baseada na sua 
própria individualidade, pois isso 
será responsável por problemas 
no amor. Dedique-se a execução 
do seu trabalho inteiramente, sem 
restrições. Use a intuição para não 
errar nesta fase mais delicada do 
ano. 23/523 – Branco.

Certas dúvidas provocam difi culda-
des e podem trazer perturbações. 
Antes de negociar, veja se não vai 
comprometer as suas condições 
fi nanceiras e provocar perdas. Pro-
cure aceitar conselho ou sugestões 
sem questionar os pontos de vista 
diferentes. 25/625 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 20 de Janeiro de 2017. Dia de São Sebastião (padroeiro 
do Rio de Janeiro), São Fabiano, São Mauro de Cesena e Dia do Anjo 
Hariel, cuja virtude é a pureza. Dia de Oxalá, Dia do Farmacêutico 

e Dia Nacional do Fusca. Hoje aniversaria a atriz Débora Duarte que 
nasceu em 1950, o cantor Luciano da dupla Zezé Di Camargo e Luciano 
que chega aos 44 anos e a atriz Aretha Oliveira que nasceu em 1985.

O nativo do dia O nativo de Aquário deste primeiro dia e 
grau sempre se acerca de pessoas de bem, 

tem sentimentos religiosos profundos e se distingue pela pureza de 
sentimentos. Tem bom gosto e aprecia o luxo. Tem talento para aliar 
negócios e prazer. Diplomata e comunicativo tem facilidade para con-
vencer as pessoas quanto ao seu modo de pensar. Este dia exalta os 
sentimentos religiosos e a bondade com a família. Têm forte tendência a 
seguir carreiras ligadas às ciências e as artes, onde sempre faz sucesso 
por suas descobertas. No lado negativo nascem os incrédulos e os que 
propagam seitas enganosas.

Simpatias que funcionam
Controlar os ciúmes: Ingredientes: sete rosas 
vermelhas, três velas amarelas, um prato branco 
novo e mel. Execução: acenda as velas em forma de 
triângulo. Coloque o prato com as rosas vermelhas 
no meio das velas e ponha um pouco de mel em cima. 
Em seguida, reze três vezes o Pai Nosso, ajoelhado 
perto das velas. No dia seguinte leve esta simpatia 
para uma praia e deixe lá.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em angustia. 
Branco, casamento. Preto, luto. Pousando em quem 
sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos amigos. Mortos, 
enfermidade em família, nascendo é gravidez. Come-lo, 
rompimento. Números da sorte: 07, 10, 14, 39 e 48.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Elenco da peça “Trair e Coçar é Só Começar”.

A comédia “Trair e Coçar é Só Começar” comemora 30 anos de 
sucesso ininterrupto. A peça gira em torno de meras hipóteses 
de adultérios, geradas por equívocos e confusões provocadas por 
uma empregada, que se aproveita da desconfi ança geral entre os 
casais do enredo para subornar seus patrões e amigos. A estória 
conta com três casais, um padre e um vendedor de jóias que se 
torna, sem querer, o pivô de uma série de suspeitas de traição. 
É uma comédia de costumes com todas as confusões do gênero. 
Tem como fi o condutor a empregada Olímpia que complica e 
descomplica a ação e uma série de personagens à beira de um 
ataque de nervos. A peça acumula números impressionantes: 
Mais de 6 milhões de espectadores, mais de 9 mil apresentações, 
4 vezes no Guiness Book, Prêmio Quality Cultural e homena-
gem pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Com Anastácia 
Custódio, Renato Scarpin, Mario Pretini, Tânia Casttello, Carla 
Pagani, Miguel Bretas, Ricardo Ciciliano, Siomara Schröder e 
Ivan de Almeida.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129. 
Sextas e sábados às 21h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 70 e R$ 80. Até 26/02.

“Osmo”, um serial killer com pretensões lite-
rárias, está mergulhado na difícil e intrincada 
tarefa de escrever sua história, quando é inter-
rompido pelo telefonema de uma amiga que o 
convida para dançar. Um anti-herói que busca 
compreender a dimensão da vida e da morte. 
Com Donizeti Mazonas e Érica Knapp.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro, tel. 3222-2662. Quintas e sextas às 20h e sábados às 
18h. Entrada franca. Até 11/02.

A proposta da exposição Pagi-
nário no Mirante provoca reações 
que não se pode imaginar, especí-
fi cas em cada pessoa. O Paginário 
cria um fato novo no trajeto de 
cada pessoa, se inserindo num 
lugar não específi co, entre artes 
visuais e artes literárias. Assim, 

ele proporciona uma nova forma 
de enxergar a literatura, os muros 
e ruas da cidade. Uma forma que 
estimula o cidadão a agir sobre o 
espaço público, da mesma forma 
que estimula o cidadão a tratar a 
leitura como uma atividade física, 
que demanda que ele circule 

por entre textos e que ele atue 
sobre os livros que lê. Tudo isso 
de uma maneira original, criativa, 
curiosa e livre.

Serviço: Mirante 9 de Julho, R. Carlos 
Comenale, s/n, Cerqueira Cesar. De segunda 
a domingo das 10h às 22h. Entrada franca. 
Até 05/03.

Cena de “Visitando o Sr. Green”.

A pena consiste em 
fazer com que Ross 
deva prestar serviço 

comunitário junto à vítima 
uma vez por semana, pelos 
próximos seis meses. A ação 
da peça se passa no velho 
apartamento do Sr. Green, 
atulhado entre outras coisas 
de inúmeras edições de listas 
telefônicas já em desuso, 
jornais espalhados, pilhas 
de correspondências e um 
buquê de fl ores secas. Tudo 
parece ter sido adquirido nos 
anos 50 e mantido intocável 
desde então. Com Sergio 
Mamberti e Ricardo Gelli/
Gustavo Haddad.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins 
Fontes, 71, Bela vista, tel. 3255.4380. Sextas 
às 21h30, sábados às 21h e aos domingos 
às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 29/03.

Um pequeno acidente de trânsito nas ruas de Nova York, que quase resultou num atropelamento, acaba 
provocando a aproximação entre o Sr Green, um velho e solitário judeu ortodoxo, e Ross Gardner, 
um jovem executivo de 29 anos que, graças ao juiz Kruger, foi acusado de negligência na direção e 
considerado culpado pela ocorrência na peça Visitando o Sr. Green

Visitando o Sr. Green
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
"O Céu e o Inferno"

Em matéria de prêmio e castigo, a se defi nirem por 
céu e inferno, suponhamo-nos à frente de um pai 
amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade 
entre os fi lhos, aos quais se associa, abnegado, para 
que todos eles prestigiem e cresçam, de maneira 
a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, com-
passivo e reto, concede aos fi lhos, em regime de 
gratuidade, todos os recursos da fazenda Divina:

a vestimenta do corpo;
a energia vital;
a terra fecunda;
o ar nutriente;
a defesa do monte;
o refúgio do vale;
as águas circulantes;
as fontes suspensas;
a submissão dos vários reinos da natureza;
a organização da família;
os fundamentos do lar;
a proteção das leis;
os tesouros da escola;
a luz do raciocínio;

as riquezas do sentimento;
os prodígios da afeição;
os valores da experiência;
a possibilidade de servir...
Os fi lhos recebem tudo isso, mecanicamen-
te, sem que se lhes reclame esforço algum, 
e o pai apenas lhes pede para que se apri-
morem, pelo dever nobremente cumprido, 
e se consagrem ao bem de todos, através 
do trabalho que lhes valorizará o tempo e 
a vida.

Nessa imagem, simples embora, encontramos 
alguma notícia da magnanimidade do Criador 
para nós outros, as criaturas. Fácil, assim, per-
ceber que, com tantos favores, concessões e 
doações, facilidades e vantagens, entremeados 
de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos 
e moratórias, o céu começará sempre em nós 
mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia 
de cada um.

(De "Justiça Divina", de Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito Emmanuel) 
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Donizeti Mazonas em “Osmo”.
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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:

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GREGORY GARCIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
04/06/1990, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Antonio 
Pereira e de Luciene Garcia Pereira. A pretendente: DANYELLA ALVES FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 29/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo 
Alves Ferreira e de Alessandra Sampaio Rodrigues.

O pretendente: LUIZ JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, 
estado civil solteiro, nascido em Xexeu - PE, no dia 17/08/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito José da Silva e de Antonieta Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA ANTONIA RIBEIRO LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
diarista, estado civil solteira, nascida em Brasilia de Minas - MG, no dia 13/06/1966, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pinheiro Lima e de 
Sebastiana Ribeiro Lima.

O pretendente: ENEOVALDO ROVERI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de sistemas, estado civil divorciado, nascido em Salto - SP, no dia 13/02/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eneovaldo Roveri e de Rosmari Keiler Roveri. A 
pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão ber-
çarista, estado civil divorciada, nascida em Jandaia do Sul - PR, no dia 08/10/1974, residente 
e domiciliada em Salto - SP, fi lha de José Arimatéa da Silva e de Ilce de Lemos Silva.

O pretendente: LUCAS MAZZI SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro de telecomunicações, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 
12/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Douglas Silva Araujo 
e de Carla Mazzi Silva Araujo. A pretendente: GABRIELA CAVALCANTI MARINHO 
PONTES, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 16/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jarbas Cavalcanti Marinho Jarbas Pontes e de Denise Alves dos Santos.

O pretendente: KLEBER SHIMABUKU, de nacionalidade brasileira, profi ssão programador, 
estado civil solteiro, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 11/09/1982, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Shimabuku e de Mariza Yumoto 
Shimabuku. A pretendente: LUANE LIMA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Sepé - RS, no dia 02/05/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antônio Machado Magalhães 
e de Rozane Lima Magalhães.

O pretendente: MARCELO TAKESHI YANO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eugenio Gonçalves de Andrade 
e de Lucila Tieko Yano de Andrade. A pretendente: JACQUELINE DIAS SOARES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão analista, estado civil solteira, nascida em Dores do 
Turvo - MG, no dia 27/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Pedro Donizete Soares e de Rosania Dias Soares.

O pretendente: MARCOS VINICIUS GONZAGA PANZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão Auxiliar de Almoxarifado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 26/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Panza e 
de Odete Gonzaga Panza. A pretendente: DENISE APARECIDA DE PAULA PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão Maquiadora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Manoel Pereira e de Diocrezina de Paula Pereira.

O pretendente: MARCIO DE SOUSA PESSOA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
11/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Dias Pessoa e 
de Maria Dolores de Sousa Pessoa. A pretendente: ROBERTA NUZZO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Nuzzo Filho 
e de Vani Rodrigues de Morais.

O pretendente: LUIZ ROBERTO MALTA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão farmaceutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Trajano Rodrigues e de 
Olivia Malta Rodrigues. A pretendente: CAROLINA ROMEIRO FERNANDES CHAGAS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão biologa, estado civil solteira, nascida em São Bernardo 
do Campo - SP, no dia 05/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Pedro Fernandes Chagas Filho e de Maria Lucia Romeiro Chagas.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SANTOS SIVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
biomédico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1984, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lusival Vieira Silva e de Eunice Batista 
Santos Silva. A pretendente: KARINA VICENTE DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão consultora trabalhista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis da Costa de Moura 
e de Maria das Graças Vicente.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA ORLANDI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alexandre Orlandi e de Ana Lucia 
de Oliveira Orlandi. A pretendente: PATRICIA PROENÇA KORODOY, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão bancária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 29/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Mauricio 
Korodoy e de Vera Ligia Proença Korodoy.

O pretendente: DELCIO PARMISCIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultor 
de aviação civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1963, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Constantino Parmisciano e de 
Natalia Ferreira Parmisciano. A pretendente: ISABEL CRISTINA NEVES DE ASSUN-
ÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em 
Caxias - MA, no dia 27/12/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Manoel Tadeu de Assunção e de Justina Neves de Assunção.

O pretendente: INACIO CONRADO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão empresario, estado civil divorciado, nascido em Poção - PE, no dia 02/07/1963, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Inacio Conrado da Silva e de 
Maria José Conrado. A pretendente: FERNANDA ANDRADE MOTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão empresaria, estado civil solteira, nascida em Dom Pedro -MA, no dia 
11/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gineton Pereira Mota 
e de Iracelia Andrade dos Santos.

O pretendente: LUIZ MICHEL ARAM MAIOLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro de manufatura, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
04/11/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Sérgio Maiolo 
e de Mara Geta Aram Maiolo. A pretendente: MARIANA FRANCO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão bancaria, estado civil solteira, nascida em Americana - SP, 
no dia 22/01/1992, residente e domiciliada em Americana - SP, fi lha de Wilson Franco 
da Silva e de Maria Odete de Mendonça Franco da Silva.

O pretendente: DANIEL ROMARO BOFF, de nacionalidade brasileira, profi ssão admi-
nistrador de redes, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alcir José Boff e de Iara Costábile 
Romaro Boff. A pretendente: CAMILLA OMAI HAYASHI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão coordenadora de vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 15/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mauricio Mitsugu 
Hayashi e de Cristina Yumi Omai Hayashi.

O pretendente: FELIPE AIDAR DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresario, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Dias e de Maria Aparecida Aidar Dias. A 
pretendente: ARIANE DE ALMEIDA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos José Duarte Rodrigues e 
de Denise Regina de Almeida Rodrigues.

O pretendente: ANTONIO OTAVIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente administrativo, estado civil divorciado, nascido em Capoeiras - PE, no dia 
13/06/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Otavio Soares da 
Silva e de Elza Quitéria da Silva. A pretendente: IVÔNE APARECIDA IGINO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 01/02/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Igino da Silva e de Benedita de Oliveira Silva.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA MIGUEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tadeu Aparecido Miguel e de Telma Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: BARBARA DE MORAIS PRADO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão gerente administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo Prado Filho 
e de Ailza Cristina de Morais Prado.

O pretendente: MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
25/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Augusto de 
Carvalho e de Adelia Marques Sargento. A pretendente: ANGELICA CLETO LOUREIRO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão psicologa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 09/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Tavares Martins Loureiro e de Cyl Cleto Loureiro.

O pretendente: NELSON BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, esta-
do civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/06/1943, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim Batista e de Maria Toledo Batista. A pretendente: 
MARILENA PEREIRA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/09/1949, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Pereira e de Maria Cândida Pereira.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS NUNES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Banco do Pedro, Municipio de Ilhéus - BA, no 
dia 27/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jardelino Nunes dos 
Santos e de Maria de Lourdes Almeida Santos. A pretendente: PATRÍCIA FERNANDES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida 
em Cansanção - BA, no dia 21/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maria Perpétua Fernandes de Oliveira.

O pretendente: JORGE LUIZ AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletricista 
de auto, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 17/09/1962, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Diva Augusto. A pretendente: VILMA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/01/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Miguel Soares da Silva e de Maria Antonia Soares.

O pretendente: FLAVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 22/12/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vilma Maria da Conceição. A pretendente: 
THAÍS CAROLINE LOPES ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em Campo Formoso -BA, no dia 15/07/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Josué Pereira Araújo e de Gildete Lopes dos Santos.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
pedreiro, estado civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 22/03/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdivino Souza Santos e de Maria de Lurdes 
de Souza Santos. A pretendente: ANGELA MARIA FELIX DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em Teixeira de Freitas, 
Município de Alcobaça - BA, no dia 05/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Salvador Nascimento dos Santos e de Maria Amélia Felix dos Santos.

O pretendente: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALCANTARA ROCHA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 01/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Cassio Tadeu Jose da Rocha e de Imaculada Joana Ferreira. A pretendente: MICHELLE 
DA CRUZ PEIXINHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil 
solteira, nascida em Monte Santo - BA, no dia 19/06/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Justino Peixinho e de Elinaide da Cruz Peixinho.

O pretendente: CAIQUE STRUZIATTO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motoboy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Claudio Barbosa e de Solange Struziatto. A 
pretendente: BRENDA EVELYN ALMEIDA FELIX, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Aleksander Jose Felix e de Eliene Almeida dos Santos.

O pretendente: CICERO TEODORO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
manobrista, estado civil solteiro, nascido em Camocim de São Felix - PE, no dia 28/03/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Teodoro da Silva Filho e de 
Josefa Regina da Silva. A pretendente: ELIENE FRANCISCA RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Francisco -MG, 
no dia 23/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ramos 
Pereira e de Maria Francisca de Moura.

O pretendente: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Terezinha Marques dos Santos. A pretendente: 
REGIANE MARIA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Sebastião do Paraíso - MG, no dia 21/04/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Geraldo Azevedo e de Pêdra Maria de Azevedo.

O pretendente: ALEX DE ASSIS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleirei-
ro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge da Silva Cardoso e de Maria Aparecida de Assis. A 
pretendente: BARBARA CRUZ BARROS, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Vital Barros e de Maria Luzinete de Jesus Cruz.

O pretendente: MARVELLOUS OSAMUDIAME ATORKPA, de nacionalidade nigeriano, 
profi ssão comerciario, estado civil solteiro, nascido em Lagos State - Nigeria, no dia 
10/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Augustine Atorkpa e 
de Veronica Atorkpa. A pretendente: FABIANA EMELY DA SILVA TEIXEIRA QUINTI-
LIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida 
em Mauá - SP, no dia 18/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Cyriano Quintiliano Filho e de Irene da Silva Teixeira.

O pretendente: FELLIPE THIAGO POPADUIK DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciario, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidney Alves de Souza e de Denise Peres Popaduik 
de Souza. A pretendente: PRISCILA LACERDA NEIVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/03/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdinei de Castro Neiva e de Isabel Lacerda Neiva.

O pretendente: LUCAS ELY DA SILVA TEREZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão promotor 
de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Gonçalves Tereza e de Elzi Luiza da Silva. A 
pretendente: FERNANDA CARECHO BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/06/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Costa Brito e de Beatriz Luiza Carecho Brito.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ENIO DE JESUS LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão coordenador 
de logistico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel da Silva Lima e de Maria do Carmo de Jeus. 
A convivente: GRETCHEN CRISTINA LISBOA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão consultora de sistemas, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/02/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ayrson de Almeida e de 
Tania Maria Lisboa de Almeida. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para 
conversão de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente 
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: JOÃO BATISTA PREMERO, de nacionalidade brasileira, profi ssão publi-
citário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/03/1954, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Premero e de Norma Flozi Premero. A 
convivente: SANDRA VALERIA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabe-
leireira, estado civil solteira, nascida em São Vicente - SP, no dia 08/08/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Alves da Fonseca e de Maria Damiana 
da Silva. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão de união 
estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: ALARCON LOPES BARBOSA FILHO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são engenheiro, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/02/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alarcon Lopes Barbosa e de Léa 
Matos Barbosa. A convivente: JOSEANE WOLSKI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
atriz, estado civil divorciada, nascida em Apucarana - PR, no dia 08/01/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Afonso Wolski e de Eurides Gobo Wolski. Obs.: 
O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão de união estável em 
casamento, cujo assento respectivo será lavrado independete de qualquer outra forma-
lidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: FERNANDO LUIZ ESPINOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão coorde-
nador de TI, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nedio Espinosa Gimenez e de Maria Francisca 
Luiz Espinosa. A convivente: FERNANDA CRISTINA BISERRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão professora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/0103/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Urbano Biserra Lima e 
de Maria Antonia de Lima. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para 
conversão de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independete 
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: LAILSON ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil solteiro, nascido em Cumbe -SE, no dia 20/09/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Dantas dos Santos e de Odilia Rosa de Menêses. A 
convivente: JOSEFINA BARRETO DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
capoeira, estado civil solteira, nascida em São Domingos - SE, no dia 30/09/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Barreto de Aquino e de Josefa dos Santos 
Barreto. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão de união 
estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independete de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: JOSÉ ANDERSON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em Atalaia - AL, no dia 05/07/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Cicero de Oliveira e de Maria Eliza da Conceição 
Oliveira. A convivente: MICHELE LILIAN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vendedora interna, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/05/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Sebastião dos Santos e de Maria 
de Lourdes Araujo. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão 
de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independe de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MARCO NANNINI SEABRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
radialista, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 08/08/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Seabra da Costa e de Regina Celia 
Nannini Seabra da Costa. A pretendente: CAROLINA MARIA MARESTI CAVALLARI, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
22/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo 
Antônio Cavallari Sobrinho e de Rita de Cassia Maresti Cavallari.

O pretendente: RAFAEL FIORI GALANTE, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 16/07/1988, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Eduardo Campedelli Galante e de Mônica Fiori Galante. A pretendente: AMANDA 
DE FREITAS QUIRILOS ASSIS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 29/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Almir Quirilos Assis e de Elizabeth de Freitas Oliveira Assis. Obs.: Cópia 
do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

O pretendente: RENAN SEPAROVIC FILONI RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
especialista em marketing, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 29/06/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odilon Gonçalves 
Ribeiro e de Gisele Separovic Filoni Ribeiro. A pretendente: NATHALIA IZIDORO DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São Bernardo do Campo (2º 
Subdistrito) - SP, no dia 10/11/1993, residente e domiciliada em Piracaia - SP, fi lha de 
Edson Araujo de Lima e de Marcia Aparecida Izidoro de Lima. Obs.: Cópia do edital de 
proclamas para ser afi xado no cartório de residência da contraente. 

O pretendente: MARCOS PAULO SALVADOR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são especialista em sistemas, nascidoem Bauru (1º Subdistrito) - SP, no dia 16/06/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Paulo Xavier 
de Oliveira e de Maria Alice Salvador de Oliveira. A pretendente: CAMILLA ANDRADE 
DINIZ FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Santo André 
(1º Subdistrito) - SP, no dia 27/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Diniz Ferreira e de Angela Maria de Andrade Ferreira.

O pretendente: AMAURY DE NOBREGA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 13/06/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner de Nobrega e de Sonia Regina Almeida de Nobrega. A 
pretendente: SHEILA CRISTINA BORGES, estado civil solteira, profi ssão analista logistico 
pleno, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 04/01/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Borges e de Claudia Fernanda Borges.

O pretendente: LUIZ FERNANDO GAMA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão pro-
motor de vendas, nascido em Caruaru (Cachoeirinha) - PE, no dia 10/06/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Ferreira de Melo Filho e 
de Enilda Ferreira Gama Pereira. A pretendente: MISLENE CONCEIÇÃO LIMA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida nesta Capital, Limão - SP, no 
dia 15/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Everaldo Santos e de Rosa Maria do Nascimento Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: YURI PIRES TAVARES, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Washington  Braz Tavares e de Selma Maria Urbano Pires Tavares. A 
pretendente: CRISTINA GAGNEBIN MÜLLER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão cineasta, nascida em Campinas - SP, no dia 08/12/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Lutz Müller e de Jeanne Marie Gagnebin de Bons.

O pretendente: MORDECHAJ GRINBAUM, nacionalidade brasileiro, estado civil divor-
ciado, profi ssão professor, nascido em Ulm - Alemanha, no dia 06/11/1946, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leib Grinbaum e de Pesia Grinbaum. A pre-
tendente: ELIANA BEINISIS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
fonoaudióloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/01/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de David Beinisis e de Fania Beinisis.

O pretendente: DAGOBERTO CORACINI FILHO, nacionalidade brasileiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente comerial, nascido em Vargem Grande do Sul - SP, no dia 04/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dagoberto Coracini e de Lúcia Helena 
Cortez Coracini A pretendente: LOUISE RODRIGUES DE VASCONCELOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão funicionária pública, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Sergio Rodrigues de Vasconcelos e de Lúcia Regina Nascimento de Vasconcelos.

O pretendente: DIOGO DE OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
divorciado, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Crisostomo Pereira e de Ana Maria de 
Oliveira Pereira. A pretendente: VANUSA DOS SANTOS BITENCOURT, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão encarregada de setor, nascida em Santo 
Antonio de Jesus - BA, no dia 18/03/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lha de José de Souza Bitencourt e de Cremilda dos Santos.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HELDER PINTO DE FREITAS, profi ssão: funcionário público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Lorena - SP, data-nascimento: 06/09/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Pinto de Freitas e de Maria 
Helena Bento de Freitas. A pretendente: CLAUDIA RIVERA DE ALMEIDA, profi ssão: 
funcionária pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: em Cubatão - SP, data-
nascimento: 31/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio 
Serafi m de Almeida e de Telma Silva de Rivera.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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: ROBSON LAZZAROTTO, solteiro, profi ssão coordenador de 
controladoria, nascido no Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no dia quartoze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e sete (14/10/1987), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Ivair Lazzarotto e de Marisa Samujeden Lazzarotto. A pretendente: 
JULYA VERONICA PEREIRA DE SOUZA, solteira, profi ssão estagiária em arquitetura, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa (01/06/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de 
José Geraldo de Souza e de Maria da Conceição de Souza Pereira.

O pretendente: FERNANDO COSSIGNANI, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (26/10/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Miguel Cossignani Junior e de Vera Vaida Cossignani. A pretendente: BRUNA 
STORANI CILURZO, solteira, profi ssão economista, nascida em Santo André, Estado 
de São Paulo (1º Subdistrito), no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/11/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Artur Cilurzo e de 
Sandra Regina Storani Cilurzo.

O pretendente: MARCUS PEREIRA BARRETTO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janiero (8º Registro Civil), no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (03/10/1983), residente e domiciliado no 
Estado do Rio de Janeiro, fi lho de Marco Antonio Andrade Barretto e de Maria Luiza 
Pereira Barretto. A pretendente: BRUNA PANTANO, divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia dezoito de março 
de mil novecentos e oitenta e um (18/03/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de José Carlos Pantano e de Yvone Maria Quinoni Pantano. Obs.: Enviado cópia 
do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: THIAGO D'ALMEIDA BRANCATO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia trinta de outubro de 
mil novecentos e oitenta e um (30/10/1981), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Idelcio José Brancato e de Marisa D'Almeida Brancato. A pretendente: HELENA 
CINCI AVELINO DA SILVA, divorciada, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, 
Capital, (Subdistrito Bela Vista), no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(04/02/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Luiz Geraldo Amarante 
Avelino da Silva e de Elisa Cinci Avelino da Silva.

O pretendente: MARCOS BASTOS TORATI, solteiro, profi ssão psicólogo, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia seis de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (06/09/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Luiz 
Maria Torati e de Célia Bastos Torati. A pretendente: DANIELE SANTOS DE OLIVEIRA, 
divorciada, profi ssão secretária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Casa 
Verde), no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (18/12/1984), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Daniel Bueno de Oliveira e de Maria 
de Fatima Santos de Oliveira.

O pretendente: PAULO FRÓES DE OLIVEIRA, divorciado, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito da Vitória), no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e setenta e quatro (27/04/1974), residente e domiciliado 
nesta Capital, fi lho de Paulo Roberto Barbosa de Oliveira e de Sylvia Fróes de Oliveira. 
A pretendente: LUCIANA DE SOUZA MATOS COELHO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Fortaleza, Estado do Ceará (4ª Zona), no dia primeiro de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (01/03/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Alcides Matos Coelho e de Maria Eurenice de Souza Coelho. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: MIGUEL ANTONIO MARECHAL, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia quinze de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (15/10/1954), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Gaspard Raphael Marechal e de Magdalena Maria Marechal. A pretendente: 
PATRICIA ARNO, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte de junho de mil novecentos e 
cinquenta e nove (20/06/1959), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos 
Sergio Arnstein Arno e de Anna Maria Oliveira Dias Arnstein Arno.

O pretendente: JORGENYS RUBIO DOS SANTOS, divorciado, profi ssão securitário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia treze de agosto de mil novecentos 
e setenta e sete (13/08/1977), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jorge Crispim 
dos Santos e de Janete Maria Rubio dos Santos. A pretendente: JULIANA MARTINS ALVES 
DE MELO, solteira, profi ssão bancária, nascida em Itu, Estado de São Paulo, no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta (25/02/1980), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Artur Renato de Melo e de Mirian Martins Alves de Melo.

O pretendente: EDUARDO BARBOSA, divorciado, profi ssão eletrotécnico, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Penha de França), no dia dez de julho de mil novecentos 
e cinquenta e nove (10/07/1959), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de 
Geraldo Barbosa e de Adelina Barbosa de Jesus. A pretendente: ZÉLIA APARECIDA 
ADÃO, solteira, profi ssão esteticista, nascida em Mococa, Estado de São Paulo (Distrito 
de São Benedito das Areias), no dia quatro de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (04/10/1958), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Sebastião Adão e 
de Maria Benedita Cândido.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: VINICIUS BERTELIM PINTO, profi ssão: assistente administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 30/06/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Robersio Pinto e de Maria Inês da Silva 
Pinto. A pretendente: ALINE CARVALHO DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eriberto Oliveira de Araujo e de 
Maria do Socorro Carvalho de Araujo.

O pretendente: ELIELSON SILVA REGES, profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 26/06/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Dias Reges e de Maria de Lourdes Silva Reges. A 
pretendente: EDIJANE DA MOTA JESUS, profi ssão: ajudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 03/01/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Moura de Jesus e de Eunice da Mota Jesus.

O pretendente: OSWALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: ajudan-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
02/05/1979, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Oswaldo 
Ferreira dos Santos e de Vera Lucia Ferreira dos Santos. A pretendente: DAYSE FEIJÓ 
GAIA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimen-
to: 03/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademar Rodrigues 
Gaia e de Rita de Cassia Feijó Gaia.

O pretendente: SEBASTIÃO PEREIRA, profi ssão: eletrecitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Bom Sucesso - MG, data-nascimento: 10/11/1954, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Vicente Pereira e de Alexandrina Pereira. A pretendente: JO-
SELEIDE SANTANA DE SOUZA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ribeiro do Pombal - BA, data-nascimento: 02/02/1968, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Joseval Garcia de Souza e de Geveriana Otaviana de Santana.

O pretendente: FABIO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Ferreira e de Ivanilda da Silva Fer-
reira. A pretendente: THALITA FERREIRA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 12/10/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Elisabete Ferreira Lima.

O pretendente: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 08/04/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Antonio da Silva e de Edna Maria dos San-
tos Silva. A pretendente: ELIZABETE MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
11/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Moreira dos 
Santos e de Enedina Chaves.

O pretendente: WELLINGTON DE ANDRADE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Barueri - SP, data-nascimento: 24/02/1986, residente e domiciliado em Ba-
rueri - SP, fi lho de Jose Severino de Andrade Lima Filho e de Elza Ribeiro de Lima. A preten-
dente: REGIANE LIAL DE BARROS, profi ssão: engenheira eletricista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Cicero Gabriel de Barros e de Guilhermina Maria Lial de Barros.

O pretendente: WESLEY OLIVEIRA NASCIMENTO, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belmonte - BA, data-nascimento: 13/07/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo de Araujo Nascimento e de Cleudes 
Almeida Oliveira. A pretendente: STEFANY RODRIGUES SOUZA RIBEIRO, profi ssão: 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eric Mendes Dias Ribei-
ro e de Hingrid Rodrigues Souza.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA SOARES, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Evaldo Gomes Soares e de Maria Elizabeth 
da Silva Soares. A pretendente: RAIANI GOMES DOS SANTOS, profi ssão: escriturá-
rio administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Duarte dos 
Santos e de Francisca Elivangila Gomes Mota.

O pretendente: MARCUS ADRIANO BOTT, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Iepe - SP, data-nascimento: 05/03/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Bott e de Cenilia Miguel Bott. A pretendente: ILMA 
PEREIRA OLIVEIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Itamaraju - BA, data-nascimento: 02/08/1978, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Abel Soares Oliveira e de Esmeraldina Pereira Rodrigues.

O pretendente: DENISSON DA ROCHA SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aracarju - SE, data-nascimento: 20/10/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Laudiceia da Rocha Santos. 
A pretendente: VALERIA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Zé Doca, Monção - MA, data-nascimento: 20/07/1986, residente e domicilia-
da em São Paulo - SP, fi lha de João Paulino de Sousa e de Maria das Dores de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DAS NEVES, profi ssão: educador so-
cial junior, estado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 
19/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Neves Dias Filho e de 
Maria das Graças Alves das Neves. A pretendente: THAYNA OLIVEIRA SANTANA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Solange Oliveira Santana.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE CALDEIRA DA COSTA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Ribeiro da Costa e de Simone Aparecida Caldeira 
da Costa. A pretendente: RAFAELA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: promotora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pilar - AL, data-nascimento: 27/06/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Adeildo da Silva e de Maria Cristina Ferreira da Silva.

O pretendente: WILLIAM LOPES DAMASCENO, profi ssão: auxiliar de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/03/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Felix Damasceno e de Cleide Maria 
Camurca Lopes. A pretendente: JÉSSICA LEAL DA SILVA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/08/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Franco da Silva e de Neusa 
Sinesia Leal da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lourival Aguiar de Sousa e de Fátima 
Maria Ribeiro de Sousa. A pretendente: ADRIANA FEITOSA GARCIA, profi ssão: auxi-
liar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão Hilário Garcia e 
de Francisca Alves Feitosa Garcia.

O pretendente: ROBERTO DECUSSI DA COSTA, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 30/11/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zeidil Ignacio da Costa e de Dirce 
Decussi da Costa. A pretendente: BRUNA ZILIO GARCIA CÔELHO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1985, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Souza Côelho e de Iara Zilio 
Garcia Côelho.

O pretendente: DANIEL ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1987, residente e do-
miciliado em Suzano - SP, fi lho de Manoel Pinheiro dos Santos e de Maria Aparecida 
Almeida de Araujo. A pretendente: NATHANIELLI DOS SANTOS COSTA, profi ssão: 
lider operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vagner da Silva Costa 
e de Alexandra Iara Cruz dos Santos.

O pretendente: GENIVAL MOREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudande de construção civil, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Itapicuru - BA, data-nascimento: 07/11/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Moreira da Silva e de Josefa Francisca de Jesus. 
A pretendente: JOSEFA ALDA DE ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itapicuru - BA, data-nascimento: 19/03/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Firmino Araujo dos Santos e de Brasilina Sebastiana de Jesus.

O pretendente: WILLIAM EDUARDO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/03/1984, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Joaquim da Silva e de Maria José Amancio 
da Silva. A pretendente: RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar 
de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/02/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino do Nascimento 
e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO CAVALCANTE, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 14/08/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Regina Celia Cavalcante. A pretendente: ALES-
SANDRA DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 28/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Joselito da Silva e de Sandra Regina da Silva.

O pretendente: EDVALDO PURDÊNCIO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/04/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario Purdêncio da Silva e de Estelita Ferreira 
da Silva. A pretendente: ANDRESSA FERNANDES SILVA, profi ssão: balconista, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1996, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Raimundo Henrique da Silva e de Maria 
Neide Fernandes Silva.

O pretendente: CRISTIAN BAGDANOVICH, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Flavio Bagdanovich e de Silvana Placido Bagdanovich. A preten-
dente: REGIANE GOBETTI PISTOR, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Valdecir Pistor e de Ruth Aparecida Gobetti Pistor.

O pretendente: WELINGTON ALVES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1996, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vagner Regis dos Santos e de Cristiane Alves Regis 
dos Santos. A pretendente: LETICIA DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: auxiliar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Serrolândia - BA, data-nascimento: 03/10/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Mendes de Almeida e de Jucileide 
Maria Teles dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RICARDO AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: contador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: SARA 
BAPTISTA, profi ssão: técnica de laboratorio, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Dorival Baptista e de Joselia Maria Severino Baptista.

O pretendente: PAULO CESAR LUCIO DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/03/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Natal Pereira da Silva e de Marilene Lucio da Silva. A preten-
dente: STEFANY SATO ROCHA CAMPOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Daisy Sato Rocha Campos.

O pretendente: ROBERTO APARECIDO DA SILVA, profi ssão: forneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1972, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carmelino da Silva e de Maria Elena Francisco. 
A pretendente: SONIA APARECIDA ASSUMPÇÃO, profi ssão: vedendora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1960, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Assumpção e de Clarice Lanza Assumpção.

O pretendente: PEDRO PINTO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Araripe - CE, data-nascimento: 29/06/1976, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pinto da Silva e de Aldeni Ferreira da Silva. A pretendente: 
CELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Araripe - CE, data-nascimento: 20/11/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Rita Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: MAXWEL FERREIRA DE AZEVEDO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/03/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Moreira de Azevedo e de Rosimeire 
de Cerqueira Ferreira Azevedo. A pretendente: DANIELA DE ARAUJO DA COSTA, 
profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 03/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Marcos da Costa e de Marlí Rocha de Araujo da Costa.

O pretendente: UILAS DA CONCEIÇÃO SOBRINHO, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tuntum - MA, data-nascimento: 08/10/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Soares Sobrinho e de Ivanete da Conceição. A preten-
dente: GABRIELA GOMES DE ANDRADE, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Cícero Teotonio de Andrade e de Rita Maria Gomes Soares.

O pretendente: KAIC GONÇALVES TIZOCO, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Poções - BA, data-nascimento: 13/12/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Walmir da Silva Tizoco e de Viviane Gonçalves 
da Silva. A pretendente: JULIANE FELICIANO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alexsandro Monteiro da Silva e de Cristiane 
Feliciana Rocha.

O pretendente: GERSON RODRIGUES DA CRUZ, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pedra Azul - MG, data-nascimento: 30/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cleusa Rodrigues da Cruz. A pretendente: FA-
BIANE CAVALCANTE PEIXOTO, profi ssão: atendente, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Arraial da Queimadas - BA, data-nascimento: 21/05/1980, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Cavalcante Peixoto e de Maria de Fátima 
Gonçalves Peixoto.

O pretendente: RIVANILDO DO NASCIMENTO, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 31/05/1980, residente 
e domiciliado em Mauá - SP, fi lho de Rivonio Fonseca do Nascimento e de Maria de 
Fatima do Nascimento. A pretendente: DAIENE APARECIDA NASCIMENTO DE CAR-
VALHO, profi ssão: auxiliar juridica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 01/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Fernandes Bezerra de Carvalho e de Maria Aparecida Nascimento de Carvalho.

O pretendente: EXPEDITO PEREIRA SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Montalvânia - MG, data-nascimento: 18/07/1973, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nestor José Pereira e de Maria Pereira Santos. A 
pretendente: JANICE BATISTA DE ARAÚJO, profi ssão: costureira, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Porteirinha - MG, data-nascimento: 04/01/1975, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim da Cruz Araújo e de Maria Cristina Batista de 
Araújo.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS HILBERT, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1982, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Léo Alves Hilbert e de Luci Aparecida dos Santos 
Hilbert. A pretendente: FERNANDA ISABEL MENDES RODRIGUES, profi ssão: auxi-
liar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/03/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ignacio Rodrigues dos 
Santos e de Aparecida Mendes Rodrigues.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, profi ssão: educador físico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudia Maria do Nascimento Januário. A 
pretendente: AMANDA DOS SANTOS TEIXEIRA, profi ssão: educadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Leandro Teixeira e de Cleonice Moura dos 
Santos Teixeira.

O pretendente: JOSÉ WILSON DE ARAUJO SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tamboril - CE, data-nascimento: 27/12/1972, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Silva e de Maria de Araujo Silva. A pretendente: 
GILDETE AVELINO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, na-
turalidade: Paulista - PE, data-nascimento: 31/01/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Gilvan Avelino da Silva e de Alice Maria da Silva.

O pretendente: EVALDO RIBEIRO RIOS, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/04/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo da Rocha Rios e de Ana Ribeiro Rios. A 
pretendente: JÉSSICA PEREIRA RIBEIRO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio Ribeiro e de Helena Alexandre Pereira da Sil-
va.

O pretendente: PAULO EVANGELISTA DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teófi lo Otoni - MG, data-nascimento: 10/09/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei de Souza e de Augusto Evangelista 
Ferreira. A pretendente: JÉSSICA REGINA DA SILVA FELICIANO, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Feliciano e de 
Celidinei Rita da Silva.

O pretendente: CARLOS GERMANO DE SOUZA SILVA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Três Rios - RJ, data-nascimento: 28/04/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Augusto da Silva e de Eliene Magdalena 
de Souza Silva. A pretendente: KELLY CALHEIROS APOLINARIO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/10/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Marcello da Cruz Apolinario e de 
Ana Cristina dos Santos Calheiros.

O pretendente: JOSÉ ALVES PEREIRA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Iguatu - CE, data-nascimento: 08/09/1984, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Pereira e de Josefa Francisca Pereira. A pretendente: 
TATIANE DA SILVA FERREIRA, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Valdemir Costa Ferreira e de Francisca Fernandes da Silva Ferreira.

O pretendente: ALEX PINHEIRO VICENTE, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1980, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Agustinho Manoel Vicente e de Maria das Graças Pi-
nheiro Vicente. A pretendente: ELISANGELA DE SOUZA CORRÊA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito de Souza Corrêa e de 
Maria das Dores de Souza.

O pretendente: RODRIGO LEANDRO FELIPPE, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ana Rosa Felippe. A pretendente: NÁTHALI 
DOS SANTOS LISBOA SILVA, profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Milton José Lisboa da Silva e de Rute Rodrigues dos Santos 
da Silva.

O pretendente: ROBSON FERREIRA MARTINS, profi ssão: funileiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1980, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Inacio Martins e de Maria Regina Ferreira de 
Morais. A pretendente: THAIS APARECIDA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos da Silva e 
de Isabel Cristina dos Santos Silva.

O pretendente: THAINAN SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 21/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilton José Lima de Oliveira e de Aparecida 
Rocha dos Santos Oliveira. A pretendente: GRAZIELA RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Emiliano de Souza e de 
Maria Zélia Ribeiro de Souza.

O pretendente: MARCIO AMARO DA SILVA, profi ssão: operador de roçadeira, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São José da Lagé - AL, data-nascimento: 01/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivo Amaro da Silva e de Zenilda 
Ferreira da Silva. A pretendente: RAQUEL HONORATO DA SILVA, profi ssão: cuidado-
ra de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/10/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Honorato da Silva 
e de Mariza Feitosa da Silva.

O pretendente: CICERO GILTON DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Brizamar de Souza e de Maria Gomes de Souza. A pretendente: 
GISELE ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: bacharel em Direito, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Alves de Oliveira e de Maria das Vitorias dos Santos.

O pretendente: JULIVAN DA SILVA GUIMARÃES, profi ssão: garçom, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1991, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Julimar Borges Guimarães e de Deuzimar da Silva 
Guimarães. A pretendente: INDIARA PEREIRA DUARTE, profi ssão: autonoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rubens Peres Duarte e de Jorgete Pereira do 
Carmo Duarte.

O pretendente: LUIS RICARDO MARTINS LOURENÇO, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Lourenço e de Rosa Moraes Martins. 
A pretendente: TALITA CRISTINA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: autonoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Aparecido da Silva e de Edilene Apa-
recida da Silva.

O pretendente: DAVID FERREIRA DE ARAUJO, profi ssão: ajudante de pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Olegário Ferreira de Araujo e de Rita Carmina 
de Araujo. A pretendente: STHEFANNY SOARES PEREIRA FAUSTINO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Pereira Faustino e de Helena 
dos Anjos Soares.

O pretendente: JARDEL AUGUSTO RIBEIRO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/08/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro e de Marilene Augusto da Silva. A pretendente: 
SOLANGE DA SILVA DOS REIS, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, natura-
lidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 06/02/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Derly Abrahão dos Reis e de Josefa Elias da Silva dos Reis.

O pretendente: ANTONIO CARLOS APOLINÁRIO, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/10/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Dias Apolinário e de Aparecida 
Ivone Miranda Apolinário. A pretendente: JULIANA ANTUNES DA SILVA, profi ssão: 
teleoperadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valmir Antunes da Silva 
e de Nair Angelica da Silva.

O pretendente: EDUARDO EMERSON FRANCISCO, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Margarete Francisco. A pretenden-
te: AMANDA DA SILVA TAVARES, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1987, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos de Araujo Tavares e de Marina Rodrigues 
da Silva Tavares.

O pretendente: GERÔNIMO ALVES DE SOUZA, profi ssão: mestre de obras, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Gorutuba - MG, data-nascimento: 06/02/1953, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Teodolino Alves de Souza e de Hermínia Cardosa 
da Cruz. A pretendente: MARIA DE LOURDES DE MELO, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: João Alfredo - PE, data-nascimento: 03/03/1968, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurino Julio de Melo e de Josefa Maria da 
Conceição Melo.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, profi ssão: técnico em radiologia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1975, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Rodrigues. A preten-
dente: LUANA CONCEIÇÃO RIBEIRO MIRANDA DA SILVA, profi ssão: assistente de 
desenvolvimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/12/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Pereira da 
Silva e de Maria de Lourdes Ribeiro Miranda da Silva.

O pretendente: RUDSON CARDOSO, profi ssão: coferente, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Cardoso e de Luciana Aparecida Bento. A pretendente: 
KAUANE RADNEY LIMA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 27/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Olavo Lima e de Elaine de Araujo Pinheiro.

O pretendente: CICERO MÁRIO SÉRGIO PEDROSA DUARTE, profi ssão: ajudante de 
cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: Tauá - CE, data-nascimento: 16/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Biônor Duarte e de Maria Vilanir Pe-
drosa Duarte. A pretendente: JANAINA MOREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Dionisio da Silva e de Vanessa Moreira 
da Silva Souza.

O pretendente: DIONTOM AQUINO SILVA, profi ssão: encarregado de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 11/12/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ailton Oliveira Silva e de Maria José Silva 
de Aquino. A pretendente: CÁSSIA FARIA MANOEL DA SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Niles da Silva e de 
Zenaide Faria Manoel da Silva.

O pretendente: GUILHERME DE SOUZA ALIPIO, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Irineu Alipio Inacio e de Selma Geralda de 
Souza. A pretendente: GABRIELLY DE SOUZA OLETO, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1994, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Samuel Oleto e de Marcia 
Assis de Souza Silva.

O pretendente: FRANCISCO ALVES GERADLO, profi ssão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Araripe - CE, data-nascimento: 06/03/1957, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de João Geraldo Sobrinho e de Maria Alves Geraldo. A 
pretendente: DIONE MESSIAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1961, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Deraldo Messias e de Marieta Carolina de Lima Messias.

O pretendente: SERGIO RANDAL DIAS, profi ssão: auxilair de enfermagem, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Dias e de Joelita Gomes Dias. A 
pretendente: SILVANA DOS SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1968, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Geraldo Pereira e de Teresa 
dos Santos Pereira.

O pretendente: EDIVALDO JOSÉ DE ARAUJO LIMA, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 02/06/1982, residente e 
domiciliado em Itirapina, fi lho de José Severino de Lima e de Helena Maria de Araujo 
Lima. A pretendente: MARLI PEREIRA DA SILVA ORLAN, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pereira da Silva e de Leonor Rodrigues 
da Silva.

O pretendente: ANDERSON LUÍS DA SILVA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Luzia da Silva e de Ivone de 
Almeida Silva. A pretendente: REGINA SOARES DA CONCEIÇÃO, profi ssão: recepci-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio da Conceição e de 
Rosemeire Soares de Lima.

O pretendente: TIAGO BARBOZA DE ARAÚJO, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jequié - BA, data-nascimento: 20/01/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Nonato de Araújo e de Eunice Lino Barboza de 
Araújo. A pretendente: AMANDA SOARES DE VASCONCELOS, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1994, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amaro Leandro Lima de Vasconcelos e 
de Rosevânia Soares Ferreira.

O pretendente: RENAN VICENTE FERREIRA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Almerindo da Silva e de Ana Lucia Ferreira da 
Silva. A pretendente: ELEILIANY FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira de Souza e de Elisa Aparecida 
Ferreira da Silva.

O pretendente: MARCELO DIAS DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 14/11/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas Dias da Silva e de Marta Maria da Silva. A 
pretendente: LUCINEIDE TOMÉ DE ANDRADE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 03/08/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Candido Tomé de Andrade e de Maria José de Jesus.

O pretendente: ALISON RODRIGUES DE CARVALHO, profi ssão: atendente de auto 
center, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Donizete Rodrigues de Car-
valho e de Rozeli de Santana de Carvalho. A pretendente: GABRIELA SOTERO DE 
CARVALHO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 08/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Samuel de Carvalho e de Jeane Sotero de Carvalho.

O pretendente: JOSÉ ADRIANO FERREIRA, profi ssão: técnico de informatica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 08/02/1978, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião Filho e de Maria da Silva Ferreira. 
A pretendente: INGRID APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: autonoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1981, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Aparecido Amaro de Souza e de Solange 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA STUCHE, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1983, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Waldir Stuche e de Veralucia Custodio Ferreira Stuche. 
A pretendente: ALLINE RODRIGUES FERRO, profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 02/02/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Matias Ferro e de Claudete Rodrigues Farias 
Ferro.

O pretendente: CAIO FERNANDO NUNES MACHADO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudemir Machado e de Edneia Nunes Ma-
chado. A pretendente: PATRICIA DOS REIS FERREIRA, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 08/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Ferreira e de Maria Marta dos 
Reis Ferreira.

O pretendente: BRUNO PINHEIRO FARIAS, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Bezerra de Farias e de Edna Pinheiro Fa-
rias. A pretendente: GRAZIELLY DA SILVA LEME, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Isaias Leme e de Ester Querino da 
Silva Leme.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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