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“Bajulaçoes são otimas. 
Transformam nosso 
ego e ajudam na
Auto-Estima. Mas 
Criticas são as que 
nos fazem mais fortes, 
conscientes e nos 
tornam mais humanos”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,57% Pontos: 
64.670,78 Máxima de +0,93% 
: 64.901 pontos Mínima de 
-0,03% : 64.284 pontos Volume: 
6,42 bilhões Variação em 2017: 
7,38% Variação no mês: 7,38% 
Dow Jones: -0,65% (18h30) 
Pontos: 19.842,31 Nasdaq: 
-0,2% (18h30) Pontos: 5.602,29 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1496 Venda: R$ 3,1501 
Variação: +0,77% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1264 Venda: R$ 
3,1270 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1170 
Venda: R$ 3,2930 Variação: 
+0,8% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,77% ao 
ano. - Capital de giro, 14,53% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.208,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,29% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,690 
Variação: +2,74%.

Cotação: R$ 3,1270 Variação: 
+0,02% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0789 Venda: US$ 1,0789 
Variação: +0,84% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4000 Venda: R$ 
3,4020 Variação: +1,8% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2930 Venda: 
R$ 3,5330 Variação: +1,52%.

Ibovespa Futuro: +0,6% Pontos: 
64.985 Máxima (pontos): 65.260 
Mínima (pontos): 64.535. Global 
40 Cotação: 937,930 centavos 
de dólar Variação: +1,12%.

O presidente Michel 
Temer disse ontem 
(31), em São Paulo, 

ao participar da abertura da 
Conferência de Investimentos 
da América Latina 2017, que 
a economia brasileira tem 
apresentado bons resultados 
por causa de medidas que 
vêm sendo tomadas e “não 
por obra do acaso, mas porque 
quem planta responsabilidade 
colhe indicadores saudáveis”. 
O governo atual herdou uma 
“crise de proporções inéditas 
e 2016 foi o ano em que o Brasil 
e não pôde fugir do encontro 
com a verdade fi scal”. 

“O que fi zemos foi recolocar 
o Brasil no rumo certo, com-
patível com a nação moderna 

     

Michel Temer diz a 
investidores que país 
está no rumo certo

que somos. O abatimento em 
que havíamos caído era de 
ordem psicológica, que não é 
nosso estado natural, porque 
o brasileiro é sempre entusias-
mado com tudo que faz”, disse 
a investidores. Entre os bons 
resultados, o presidente citou 
a queda de infl ação, a estima-
tiva de que a safra de grãos 
2016/2017 terá recorde de 215 
milhões de toneladas, aumento 
signifi cativo da produção de 
petróleo e a geração recorde de 
103 milhões de megawats/hora 
da Hidrelétrica de Itaipu. 

Temer disse que a infl ação 
estava acima dos 10%, a retra-
ção da economia estava perto 
de 8% e desemprego de quase 
12 milhões de pessoas. Ele 

afi rmou ainda que a atitude 
de enfrentamento permitiu ao 
governo traçar diagnósticos 
realistas dos problemas do 
Brasil e que fi cou claro que a 
crise tem origem fi scal, com 
um descontrole dos gastos 
públicos que, segundo ele, foi 
ignorado. A infl ação ofi cial do 
país fechou 2016 em 6,29%. 
O número ficou abaixo do 
teto da meta fi xada pelo BC, 
de 6,5%.

Temer defendeu a reforma 
da Previdência e a criação 
do teto dos gastos públicos, 
que entra em vigor neste ano, 
como medidas essenciais para 
reverter o défi cit. “Defi nimos 
o teto para os gastos públicos 
e garantiremos a gradual cor-

Presidente Michel Temer fala aos investidores, na Cerimônia de Abertura

do 2017 Latin America Investment Conference.

reção do défi cit do Estado sem 
prejudicar as áreas da saúde e 
da educação”. 

Destacou ainda que não ado-
tará medidas populistas e, sim, 
medidas populares, que podem 

aparentar difi culdade em um 
primeiro momento, mas que se 
revelam benéfi cas para o povo. 
Completou sua exposição afi r-
mando que “temos uma agenda 
de produtividade para o Brasil 

construída em torno de uma 
relação transparente entre 
Estado e empresas privadas, 
dando segurança jurídica para 
os investidores interessados 
no país” (ABr).

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, disse ontem 
(31) que o país está no caminho 
para a queda da infl ação e que, 
no longo prazo, a meta pode 
chegar a 3%, parecida com a de 
outros países emergentes. “Ao 
longo dos anos, tomando deci-
sões a cada junho, [poderemos] 
levar a infl ação para uma meta 
de 3%. Por enquanto estamos 
buscando nossa meta atual, que 
é 4,5%”, disse a investidores em 
evento organizado na capital 
paulista.

Perguntado sobre o crédito 
de curto prazo, Goldfajn disse 
que no Brasil é preciso traba-
lhar com medidas que garan-
tam mudanças sustentáveis. 
Segundo ele, as iniciativas que 
estão sendo anunciadas pelo 
governo têm foco no médio 
prazo e terão impacto dura-
douro. De acordo com ele, o 
Brasil está menos vulnerável 
a choques externos do que no 
passado. Em 2016, o défi cit de 
transações correntes fechou 
em 1,35% do PIB. “Nossas 
reservas ultrapassam 20% do 
PIB. Hoje a vulnerabilidade 
externa do Brasil é muito me-
nor”, analisou.

Goldfajn disse ainda que a 
economia brasileira está em pe-
ríodo de recuperação dos fun-
damentos econômicos depois 

A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade, disse ontem (31) 
que atualmente é praticamente 
impossível erradicar o Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
da dengue, zika, chikungunya 
e também da febre amarela. 
“O combate ao Aedes talvez 
seja o maior desafi o da saúde 
pública, afinal, existe uma 
série de fatores que deveriam 
ser realizados para que esse 
combate fosse de fato efi ciente 
e acabasse com o vetor dessas 
doenças. Hoje é praticamente 
impossível acabar com ele”, 
disse Nísia durante seminário 
sobre a febre amarela e o mo-
nitoramento de primatas em 
território fl uminense, realizada 
na própria fundação.

“Por isso estamos aqui fa-
lando de controle de ende-
mias, políticas sistemáticas de 
monitoramento, etc. O verão 
é a ocasião perfeita para a 
reprodução desse inseto, mas 
o combate tem que ser o ano 
inteiro, monitorando a saúde 
como uma só, tanto de seres 
humanos como de animais, já 
que os macacos fazem parte do 
ciclo silvestre da febre amare-
la”, completou.

Com relação à febre amare-
la, Nísia buscou tranquilizar 
a população. “É importante 
salientar que o cenário não é 

Presidente da Fiocruz,

Nísia Trindade.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, afi rmou 
ontem (31) que o foco do 
governo federal é a adoção de 
medidas para fortalecer a mi-
croeconomia e gerar empregos. 
Na abertura das reuniões dos 
grupos de trabalho do Conselho 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (CDES), Padilha 
destacou as ações recentes 
que foram direcionadas à ma-
croeconomia, como o ajuste 
fi scal, mas reconheceu que é 
necessário investir em medidas 
para geração de empregos a 
curto prazo.

“Nós precisamos urgente-
mente gerar empregos. E nesta 
reunião, a minha palavra mais 
forte para os conselheiros foi 
que suas sugestões tivessem 
como pano de fundo a geração 
de empregos”, afi rmou Padilha 
depois de dar início aos traba-
lhos do colegiado, conhecido 
como Conselhão.

O ministro destacou os cinco 
temas escolhidos como priori-
tários para os trabalhos deste 
ano do conselho: ambiente 
de negócios das empresas, 
educação, agronegócio, pro-
dutividade e competitividade, 
desburocratização e moderni-

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

A  perspectiva na melhora 
do setor sobre as condições de 
negócios, levou o Índice de Con-
fi ança de Serviços (ICS) subir 
4,1 pontos em janeiro, uma alta 
de 5,6 pontos percentuais (pp) 
em relação a dezembro do ano 
passado, quando o indicador 
fechou negativo em 1,5%. Com o 
resultado de janeiro, a confi ança 
do setor de serviços atingiu 80,4 
pp, ultrapassando a marca dos 
80 pontos pela primeira vez 
desde fevereiro de 2015.

Os dados da Sondagem do 
Setor de Serviços foram divul-
gados ontem (31) pelo Ibre-FGV 
e indicam que das 13 atividades 
pesquisadas, 11 apresentaram 
alta da confi ança em janeiro. 

Para o consultor da FGV, 
Silvio Sales, o resultado refl ete 
a melhora na percepção do 
setor sobre as condições de 
negócios. “A reação representa 

A confi ança atingiu 80,4 

pontos, ultrapassando a 

marca dos 80 pontos desde 

fevereiro de 2015.

Sinal de TV digital
O Grupo de Implantação do 

Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e 
RTV manteve o cronograma de 
encerramento do sinal de TV ana-
lógico em São Paulo no dia 29 de 
março. De acordo com pesquisa do 
Ibope, 86% dos domicílios de São 
Paulo e dos municípios vizinhos 
estão aptos para a migração da TV 
analógica para a TV digital.
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Beto Barata/PR

Rio - O recuo de 35% nos de-
sembolsos do BNDES em 2016 
ante 2015 é o maior já visto na 
série histórica do desempenho 
da instituição, que inicia em 
1995 e traz comparações anu-
ais desde 1996. Antes disso, a 
queda mais intensa havia sido 
registrada em 2015, quando as 
liberações do banco de fomen-
to cederam 28% em termos 
nominais (sem descontar a 
infl ação).

Em volume, os R$ 88,3 bilhões 
desembolsados pelo BNDES no 
ano passado representam o 
menor montante desde 2007, 
quando a instituição liberou 
R$ 64,8 bilhões. 

Antes disso, a última vez que 
o banco de fomento registrou 
desembolsos abaixo de R$ 100 
bilhões foi em 2008 (R$90,9 
bilhões). O superintendente 
da área de Planejamento e 
Pesquisa do banco, Fabio Giam-
biagi, descarta a retomada do 
patamar de R$ 100 bilhões já em 
2017. “O retorno a um patamar 
de R$ 100 bilhões não está em 

Cai o nível de 
atividade na indústria

São Paulo - O indicador de nível 
de atividade (INA) da indústria 
paulista caiu 8,9% em 2016, re-
gistrando a terceira queda conse-
cutiva, resultado inédito na série 
histórica. Em 2015 e 2014, o recuo 
foi de 6,2% e 6%, respectivamente, 
sem ajuste sazonal. A informação 
foi divulgada ontem (31), pela 
Fiesp e Ciesp. Com o dado negativo 
de 2016, o INA acumulou queda de 
19,7% em três anos.

“Essas quedas consecutivas 
foram uma surpresa para mim. 
Vimos uma trajetória ruim para 
a indústria de transformação”, 
destaca o diretor do Depecon da 
Fiesp e Ciesp, Paulo Francini. Em 
dezembro de 2016, houve avanço 
de 4,1% no INA, maior alta na mar-
gem do indicador desde junho de 
2008 (6,6%). Em 15 dos 20 setores 
acompanhados, a variação do INA 
foi positiva. Além disso, todas as 
variáveis que compõem o índice 
tiveram elevação no mês, com 
destaque para horas trabalhadas 
na produção, que subiu 6,2% ante 
novembro (AE).

Índice de Confi ança dos Serviços 
atinge melhor nível desde 2015

a um contexto de infl ação em 
queda e de uma perspectiva 
de melhora nas condições de 
crédito”.

Entre os indicadores, o des-
taque positivo foi o relativo à 
Tendência dos Negócios para os 
seis meses seguintes, que variou 
4,5 pontos, para 90,3 pontos.

A alta de 4,1 pontos em 
janeiro relativa ao indicador 
Índice de Confi ança de Serviços 
(ICS) atingiu três dos quatro 
segmentos mais importantes 
pesquisados neste início de ano. 
Os Serviços de Informação e 
Telecomunicações se destaca-
ram entre os três segmentos 
que apresentaram alta frente 
a dezembro. A exceção fi cou 
com o segmento de Serviços 
de Transporte. A edição coletou 
informações de 1.880 empresas 
entre os dias 2 e 27 de janeiro 
(ABr).

uma redução no pessimismo das 
empresas uma vez que o índice 
ainda se encontra em patamar 
historicamente muito baixo. De 
todo modo, este resultado pode 
sinalizar o início de reação no 
ânimo empresarial em resposta 

Foco do governo
"é gerar empregos"

zação. Para Padilha, investir 
nestas áreas é fundamental 
para a retomada do crescimen-
to econômico brasileiro.

“As sugestões deste conse-
lho serão fundamentais para 
a gente conseguir vivenciar o 
conjuntural. A conjuntura já 
foi pior, mas ainda temos mui-
to o que fazer. Nós podemos 
pensar em ter um desempre-
go que seja compatível com 
a história do Brasil ou o que 
está se vendo nos países em 
desenvolvimento”, declarou o 
ministro (ABr).

BC: meta de infl ação 
pode chegar a 3%
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Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

de uma crise que levou o país 
a um tipo de choque de oferta, 
quando ao mesmo tempo houve 
recessão e aumento da infl ação. 
“Nesse caso isso levou nossa 
infl ação para quase 11% e nossa 
recessão para 8%. No Brasil 
levou a um crescimento das 
despesas públicas e de algunas 
despesas privadas e gerou endi-
vidamento excessivo”. Goldfajn 
disse aos investidores que o 
BC apresentou a Agenda BC+, 
com medidas que abrangem 
quatro pilares para aumentar a 
cidadania fi nanceira, aprimorar 
o arcabouço legal, aumentar a 
efi ciência do sistema fi nanceiro 
e reduzir o custo do crédito 
(ABr).

Fiocruz: "é impossível 
erradicar o Aedes"

de desespero. Temos vacina 
suficiente para aplicarmos 
naqueles que necessitam, e os 
que não precisam, peço que, 
por favor, não façam uso da me-
dicação, pois estarão retirando 
do público-alvo”, destacou.

O subsecretário de Vigilân-
cia em Saúde do Estado do 
Rio, Alexandre Chieppe, fez 
questão de ressaltar que, hoje, 
o Rio de Janeiro é um estado 
sem quaisquer indícios da febre 
amarela. “O povo do estado do 
Rio pode fi car tranquilo quan-
to a isso. Claro que estamos 
alertas, afi nal, um dos nossos 
estados vizinhos está passando 
por um surto da doença, mas 
no nosso não existe nenhum 
indício da febre amarela”, des-
tacou (ABr).

Desembolsos do BNDES 
tiveram maior recuo da série

perspectiva imediatamente. 
Não seria realista trabalharmos 
com isso para este ano”, disse 
Giambiagi.

Em dezembro passado os 
desembolsos do banco somaram 
R$ 11,8 bilhões, acima da média 
mensal de 2016. Para Giambiagi, 
ainda não há uma tendência fi rme 
de recuperação, principalmente 
após tantos meses de quedas 
signifi cativas das liberações de 
recursos. “A tendência é que até 
o fi m do ano isso avance, mas não 
dá para dizer que o aumento de 
dezembro per si signifi que uma 
retomada”, disse em entrevista 
coletiva.

O departamento de pesquisa 
do banco trabalha com uma 
estimativa de crescimento do 
País em 2017 entre 0,5% e 1%. 
Para Giambiagi, a redução da 
taxa básica de juros, a Selic, pode 
ajudar a reduzir o endividamento 
de empresas e famílias, impulsio-
nando a economia. A área tem 
um cenário base com a Selic 
caindo e terminando o ano em 
9,5% a 9,75% ao ano (AE).



OPINIÃO
Embarque 

comprometido
O Brasil está entre 

os cinco melhores 

mercados de aviação 

doméstica, mas há quase 

dois anos vem perdendo 

demanda por conta do 

cenário econômico

Só em 2016, foram 9 mi-
lhões de passageiros a 
menos nas aeronaves. 

Com o argumento de recupe-
rar essa demanda por meio de 
classes tarifarias mais baratas, 
a ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil) divulgou um 
conjunto de normas alterando 
diferentes aspectos da relação 
entre as companhias aéreas e 
seus passageiros.

A partir da entrada em vigor 
das novas regras, as empresas 
aéreas terão o direito de ne-
gociar com seus passageiros 
as condições para a cobrança 
por despacho de bagagens. 
Hoje, cada passageiro tem 
direito a embarcar com até 
5 kg (bagagem de mão) e 
despachar, sem custo, uma 
mala com até 23 kg nos voos 
domésticos e 32 kg nos voos 
internacionais. 

Tudo o que exceda esses 
limites é cobrado no momento 
do embarque. Com as novas 
medidas, os passageiros pode-
rão levar somente a bagagem 
de mão, cujo peso máximo 
passaria dos atuais 5 kg para 
10Kg. Com mais passageiros 
tentando  kembarcar com ma-
las de mão, o embarque deve 
fi car ainda mais lento.

O argumento da agência 
reguladora é o de equilibrar 
as regras brasileiras com as 
praticadas em países da Eu-
ropa, e mesmo nos Estados 
Unidos, pelas empresas aére-
as de baixo custo (low cost). 
Por conta disso, as empresas 
aéreas brasileiras poderão 
reduzir o valor das passagens, 
com ganhos para os consumi-
dores. Mas a norma, de lega-
lidade e constitucionalidade 
questionadas inclusive pelo 
Ministério Público Federal, 
não compromete as empresas 
aéreas com a redução das 
tarifas. 

Da forma como o texto da 
ANAC está colocado, o risco é 
de que o passageiro torne-se 
refém das companhias aére-
as. O que parece ser a única 
garantia contida na resolução 
é que algo que hoje não é 
cobrado dos consumidores 
passará a ser. Além disso, 
diferentemente do que acon-
tece em países europeus e nos 
EUA, não existem, de fato, 
por aqui, empresas aéreas 
de baixo custo. O valor dos 
leasings das aeronaves, defi -
nidos em moeda estrangeira, 
representam um peso enorme 
para as empresas aéreas, face 
às oscilações do câmbio. 

Em adição, o preço dos 
combustíveis e os impostos 
incidentes sobre esses, mais 
as taxas aeroportuárias, 
tornam os custos fi xos de 
operação um pesadelo para 
os administradores, pois as 
receitas são variáveis e em 
Reais. O passageiro se sairia 
melhor se a legislação sobre 
controle acionário de compa-
nhias aéreas fosse afrouxada 
e o Brasil pudesse atrair low 
costs de verdade para compe-
tir no nosso mercado.

Isso sem falar nas diferen-
ças abissais que existem en-
tre Brasil e países europeus 
e norte americanos, no que 
se refere à demanda por voos 
domésticos e internacionais. 
Renda per capita, cultura de 
mobilidade, facilidades de 
crédito, inflação e taxas de 
juros baixíssimos,  definem 
um potencial de consumo por 
viagens aéreas infinitamente 
superior por lá, comparado 
com a realidade do lado de 
cá. 

Portanto, a meu ver, tais 
mudanças não deverão re-
presentar ganhos para os 
passageiros. Pelo contrário: 
na hipótese de entrar efetiva-
mente em vigor a partir de 14 
de março, a medida represen-
tará um retrocesso legal e uma 
perda de direito adquirido 
pelos consumidores.

(*) - É diretor comercial e de 
marketing da rede de hotéis Deville.

Cícero Vilela (*)
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Em relação ao 4º trimestre 
móvel de 2015 (9%), 
a taxa de desemprego 

cresceu 3,1 pontos percentuais. 
Os dados fazem parte da Pnade 
Contínua, divulgado ontem 
(31), pelo IBGE. 

A população de desocupada 
no Brasil cresceu 2,7% frente 
ao trimestre de julho a setem-
bro, aumentando 36% (ou 
mais 3,3 milhões de pessoas 
desempregadas) em relação 
ao mesmo trimestre de 2015. A 
população ocupada do país no 
fechamento de 2016 chegou a 
90,3 milhões de trabalhadores, 
crescendo 0,5% em relação ao 
trimestre anterior, chegando 
2,1% ( 2 milhões de pessoas) 
em relação ao quarto trimestre 
de 2015. 

Cerca de 34 milhões de pes-
soas ocupadas no setor privado 
tinham carteira de trabalho 
assinada, número que fi cou 
estável no último trimestre 
móvel do ano, mas recuando 
nos 12 meses de 2016, com 
3,9% (ou menos 1,4 milhão de 
pessoas). Outra constatação 
diz respeito ao contingente de 
pessoas ocupadas por grupa-
mentos de atividade que caiu 

A população de desocupada no Brasil cresceu 2,7% frente ao trimestre de julho a setembro.

Os atores Emma Watson e 
Miles Teller seriam os prota-
gonistas do fi lme “La La Land: 
Cantando estações”, mas não 
participaram do longa por fazer 
“exigências” demais, revelaram 
diversos sites e jornais norte-
americanos, incluindo o “New 
York Post”. Segundo a mídia nor-
te-americana, Watson “primeiro 
não se decidia e logo começou 
a fazer todo tipo de pedidos, 
como solicitar que os ensaios 
para o fi lme fossem feitos em 
Londres”. O roteiro do longa se 
passa em Los Angeles e é uma 
forma de também homenagear 
a cidade norte-americana.

De acordo com uma fonte 
que pediu para não ser identi-
fi cada, a atriz “não sentia que 
o fi lme era o caminho correto 
para sua carreira”. Já outras 
fontes afi rmam que Watson 
estava muito focada em seu 
trabalho no fi lme da Disney, 
“A Bela e a Fera”, e que por 
isso optou por fi car apenas 
com esse foco. Por sua vez, 
Teller exigiu um cachê de 

Ryan Gosling e Emma Stone, em cena do fi lme La La Land.

Escolas 
estaduais 
recebem 
matrícula 

A Secretaria da Educação de 
São Paulo continua com matrí-
culas abertas a estudantes que 
querem retornar os estudos ou 
estavam na rede particular em 
2016. O cadastro é presencial 
e deve ser feito exclusivamente 
nas escolas estaduais. As aulas 
começam amanhã (2), em todas 
as 5 mil unidades. Há vagas para 
o Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) e Médio regular, além da 
Educação de Jovens e Adultos 
(a partir do 6º ano). 

Para efetivar a inscrição, alu-
nos menores de 18 anos devem 
estar acompanhados de pais ou 
responsável. É recomendável a 
apresentação de documentos 
de certidão de nascimento e 
comprovante de residência. A 
consulta de escolas pode ser 
feita no Portal da Educação 
(www.educacao.sp.gov.br). Na 
área Central de Atendimento, 
clique em “Localize uma es-
cola”. Há opções de busca por 
Diretoria de Ensino, município, 
ciclo escolar ou pelo nome da 
unidade de ensino.

O Portal da Educação tam-
bém reúne o resultado de quem 
fez a matrícula entre outubro e 
dezembro de 2016. No espaço, 
alunos e família podem conferir 
em qual escola será cursado o 
ano letivo (SEE).

O ex-vice-ministro de Comu-
nicações do Peru, Jorge Cuba, 
aceitou se entregar à Justiça 
de seu país, onde é alvo de um 
mandado de prisão preventiva 
por suspeita de envolvimento 
em um caso de corrupção ligado 
à empreiteira brasileira Ode-
brecht. Integrante do segundo 
governo do ex-presidente Alan 
García (2006-2011), Cuba 
é acusado de ter recebido 
propina da construtora para 
direcionar a licitação referente 
às obras da linha 1 do metrô de 
Lima, capital do Peru.

Há uma semana, a Sala Penal 
Nacional determinou a prisão 
preventiva do ex-vice-ministro 
por um período de 18 meses e 
emitiu uma ordem de captura 
internacional contra ele, que se 
encontra nos Estados Unidos. 

“Depois de ter analisado 
minha situação, estou me co-
locando à disposição, e quero 
deixar muito claro que não fugi 
do país. Saí sem nenhum tipo de 
impedimento e quero me colo-

Odebrecht é acusada de pagar US$29 milhões em

propinas no Peru.

Papa receberá 
movimento 
social fundado 
no Brasil

No próximo sábado (4), o 
papa Francisco se encontrará 
com mais de 1 mil representan-
tes da chamada “economia da 
comunhão” (EdC), modelo de 
negócios que prega o fi m das 
injustiças sociais. A reunião 
acontecerá no auditório Paulo 
VI, no Vaticano, ainda sob o 
impacto do relatório da ONG 
Oxfam que apontou que apenas 
oito pessoas possuem a mesma 
riqueza que a metade mais po-
bre da população mundial.

A EdC surgiu no início dos 
anos 1990, fundada pela italiana 
Chiara Lubich, para reagir à 
miséria nas favelas de São Pau-
lo, maior cidade do Brasil. Em 
maio de 1991, Lubich convidou 
empreendedores a criarem em-
presas que, seguindo as regras 
de mercado, servissem ao bem 
comum nas comunidades da ca-
pital paulista. O encontro com o 
Papa reunirá pessoas de países 
dos cinco continentes, inclusive 
do Brasil (ANSA).
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Desemprego atinge 12,3 milhões de 
pessoas na maior taxa desde 2012

O Brasil fechou 2016 com 12,3 milhões de pessoas desempregadas, com a taxa média móvel 
encerrando o 4º trimestre em 12%, mostrando estabilidade em relação aos 11,8% relativos ao 3º 
trimestre móvel do mesmo ano (julho, agosto e setembro), mas ainda assim tem a maior taxa da série 
histórica, iniciada em 2012

no trimestre móvel de outubro 
a dezembro de 2016, em relação 
ao trimestre de julho a setem-
bro do mesmo ano, em setores 
importantes da economia brasi-
leira e, em geral demandadores 
de mão de obra.

Entre os dois últimos trimes-
tres do ano passado, houve 
retrações em setores como o da 
administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, 
saúde e serviços sociais, que 
juntos registraram queda de 
1,3% na taxa média móvel de 
desocupação, o equivalente a 

199 mil pessoas. Houve expan-
são no emprego no grupamento 
de comércio, reparação de 
veículos automotores e motoci-
cletas, cuja taxa cresceu 3,3%, 
o equivalente a 559 mil pessoas; 
transporte, armazenamento e 
correio (2,5%, ou seja, mais 110 
mil pessoas), alojamento e ali-
mentação (3,1%, ou seja, mais 
145 mil pessoas). Os demais 
grupamentos se mantiveram 
estáveis.

Segundo a publicação do 
IBGE, o rendimento médio 
real habitual dos trabalhadores 

fi cou em R$ 2.043 ao longo de 
2016, mostrando estabilidade 
em relação aos R$ 2.026 pagos 
no trimestre imediatamente an-
terior (junho a setembro), bem 
como em relação aos R$ 2.033 
pagos no mesmo trimestre de 
2015. A massa de rendimento 
real habitual pago em 2016 
fi cou em R$ 180 bilhões, acu-
sando aumento de 1,2% frente 
aos R$ 177,8 bilhões pagos no 
trimestre anterior, mas fi cando 
estável em relação ao mesmo 
trimestre de 2015 (R$ 182,2 
bilhões) (ABr).

Emma Watson perdeu papel em 
‘La La Land’ por ser exigente

US$ 6 milhões para participar 
da obra, mas a contraproposta 
de US$ 4 milhões fez com que 
ele desistisse de participar. O 
ator já havia trabalhado com o 
diretor de “La La Land”, Damien 
Chazelle, em “Whiplash: Em 
Busca de Perfeição” e por isso 
foi a primeira opção para o papel 
principal masculino.

Com as duas recusas, a pro-
dução então procurou a atriz 

Emma Stone e, com ela já acei-
tando o papel, Ryan Gosling se 
uniu ao fi lme formando uma 
das duplas de maior sucesso 
no cinema. Após o estrondoso 
sucesso em premiações ao 
redor do mundo - incluindo 
sete Globos de Ouro e 14 indi-
cações para o Oscar -, os dois 
astros “estariam furiosos com 
seus agentes” por terem fi cado 
de fora do fi lme (ANSA).

Ex-vice-ministro peruano aceita 
ser preso por caso Odebrecht

car à disposição da Justiça para 
ajudar em tudo o que for neces-
sário”, afi rmou Cuba à emissora 
“América Televisión”.

Contudo, o jornal “La Repúbli-
ca”, citado pelo site “Infolatam”, 
publicou que o político havia 
sido localizado em Miami pelo 
FBI enquanto tentava realizar 
uma transação fi nanceira. Em 
seguida, as autoridades dos 
Estados Unidos teriam feito 

um acordo com a Procuradoria 
do Peru para cancelar o visto 
de Cuba e expulsá-lo imediata-
mente. De acordo com o Depar-
tamento de Justiça dos EUA, a 
Odebrecht pagou cerca de US$ 
29 milhões em propinas no país 
latino entre 2005 e 2014. Re-
centemente, o governo peruano 
anunciou a intenção de impedir 
a empreiteira de participar de 
novas licitações (ANSA).

Considerado o “pai do Pac-Man”, o japonês Masaya 
Nakamura, fundador da companhia de videogames 
Nemco, morreu aos 91 anos, informou a imprensa 
japonesa. Segundo nota divulgada pela empresa, 
Nakamura faleceu no dia 22 de janeiro. No entanto, 
as causas da morte não foram reveladas em respeito 
ao desejo da família.

O Pac-Man amarelo foi criado por Nakamura e 
desenhado pelo designer de jogos da Namco, Toru 

Iwatani. O jogo começou a ser comercializado em 1980 
e se tornou extremamente popular entre os jogadores. 
Na época, o game foi classifi cado pelo Guinness World 
Records, o livro dos recordes, como o fl iperama mais 
vem sucedido do mundo.

Nakamura fundou em 1955 em Tóquio a empresa 
que originaria mais tarde a Namco. Após a fusão com 
a Bandai, em 2005, ele passou a ocupar o posto de 
conselheiro sênior da empresa (ANSA).

‘Pai do Pac-Man’ morre aos 91 anos

Citação Prazo 20 dias Proc. 1009915-28.2015.8.26.0100, Controle 234. A Drª. Maria Carolina De
Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Nayara Luciano
Marra, RG: 15.588.868-8 e CPF 097.866.826-02 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
Monitória da quantia de R$ 13.783,88, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou ofereça embargos,
sob pena de não o fazendo, consituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida, ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 07 de Novembro de 2016.                     (31/01 e 01/02)

Edital de Citação  Prazo do Edital 20 dias. PROCESSO Nº 1120764-04. 2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Mello Sardinha, Costa Barros, 3731, Sitio Pinheirinho
- CEP 03210-001, São Paulo-SP, CPF 098.060.168-15, RG 07903991, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA,
alegando em síntese: ajuizou ação de Cobrança no valor de R$ 5.395,03. referente às da taxa de
conservação e melhoramentos do lote 09, da Quadra CR, Loteamento: Rivieira de Sta Cristina IV.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                     (31/01 e 01/02)
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Negócios em educação: 
por que eles

são tão promissores?

A última pesquisa 

realizada pela GEM, 

Global Entrepreneurship 

Monitor, realizada em 

2015 e patrocinada pelo 

Sebrae, apontou que cerca 

de quatro entre 10 adultos 

brasileiro já possuem um 

negócio próprio ou estão 

iniciando um

A taxa de empreendedoris-
mo só cresce, e dobrou 
para 39,3% atingindo 

seu maior índice em 14 anos.  
Empreender é o espírito de 
nossa época. Nesse cenário 
uma das oportunidades de 
maior potencial é justamente 
um mercado pouco explorado, 
o da educação. Essa é uma área 
promissora, principalmente por 
não ser tão explorada e possuir 
uma perspectiva de mudança a 
seu redor.

Devido às diversas alterações 
e recentes turbulências que o 
setor educacional vem sofrendo, 
vivemos uma época em que novos 
caminhos se abrem. É época de 
abandonar o antigo mindset do 
mercado, que era se limitar a 
lecionar, dirigir, coordenar, etc., 
e abraçar a ideia de que vivemos 
a oportunidade de crescimento 
profi ssional que se estende além 
da sala de aula. Esse pensamento 
talvez não seja tão comum entre 
profi ssionais da educação.

Alguns podem afi rmar que isso 
se deve a falta de meios de inves-
tir em algo tão grande e complexo 
quanto abrir uma escola. Outros 
que a formação profi ssional de 
educação nem sempre passa 
perto do empreendedorismo. 
Bom ambos estão errados. Cada 
vez mais se observa cursos de pós 
graduação focados em negócios e 
gestão, sem contar na inclusão de 
empreendedorismo nas grades 
de pedagogos e linguistas.

No que tange ao investimento 
alto, muito mudou graças às 
mudanças trazidas pela internet. 
Há alguns anos, a Sistema Firjan 

organizou um estudo em todo o 
país cujo objetivo era prever as 
perspectivas do uso da tecnolo-
gia nas salas de aula nos próximos 
cinco anos. O trabalho intitulado 
“As Perspectivas Tecnológicas 
para o Ensino Fundamental e 
Médio Brasileiro de 2012 a 2017: 
Uma Análise Regional do NMC 
Report” foi realizada em 2012, 
com previsão até 2017.

Os resultados não podiam ser 
mais promissores e adequados ao 
novo contexto de empreendedo-
rismo. Não só o uso da internet 
como ferramenta de ensino se 
ampliou, como o mercado cres-
ceu em possibilidades graças a 
isso. A forma de aprender está 
ligada ao digital, à interdiscipli-
naridade, à interação. Muitos 
cursos já ao menos mesclam 
práticas EAD - isso quando não 
são completamente realizados 
de forma digital.

Ensinar a distância, seja curso, 
aula comum, complementar, re-
forço, todas essas possibilidades 
não são só dos alunos para que 
tenham facilidade e conforto, é 
do empreendedor de abrir um 
leque de negócios diferente. As 
plataformas de ensino e reforço 
online são, sem dúvida, uma 
alternativa para educadores 
que queiram ampliar sua renda, 
iniciando sua própria escola na 
web. 

A ideia é trocar o ensino puro, 
pela administração de platafor-
mas que já contam com apoio 
educacional competente e que 
possam ser garantidas pelo ad-
ministrador, dado seu know how. 
Isso permite o educador lucrar 
em uma área que lhe é familiar, 
sem precisar atuar como profes-
sor, tendo uma forma paralela de 
renda, totalmente desvinculada 
de uma marca ou instituição. 
Uma marca própria.

A área tem crescido para vários 
lados, basta aproveitar o tempo 
de mudança e novos começos e 
abraçar a possibilidade .

(*) - É CEO da Seu Professor
Empreendedor & Negócios

(www.seuprofessor.com.br).

Ricardo Althoff (*)

A - Capacitação de Executivos 
Criado há dez anos, o CapExecutivo, projeto social da Fundação Ins-
tituto de Administração, está com as inscrições abertas para a turma 
2017. Objetiva capacitar executivos com nível superior, a partir de 25 
anos de idade, que estejam fora do mercado de trabalho e ajuda-los a 
recolocarem ou gerenciarem o próprio negócio. Com dois semestres 
de duração e carga horária de 252 horas-aula, aborda temas, como a 
tomada de decisões dentro das empresas e instituições, gestão empre-
sarial, marketing, fi nanças, gestão de pessoas e empreendedorismo. 
As aulas serão ministradas às sextas-feiras, das 19h00 às 23h00, e aos 
sábados, das 13h30 às 17h30. Informações tels. 3732-3535/3506 ou 
(http://www1.fi a.
com.br/conteudo/2017-1/cap-executivo-nova-turma/index.html).  

B - Escultura de Elefante
Após pouco mais de um mês desde o início das inscrições, a Elephant 
Parade já recebeu mais de uma centena de projetos de artistas, designers 
e apreciadores de arte com espírito criativo que terão a possibilidade de 
apresentar sua criação na exposição de arte ao ar livre mais relevante 
do mundo além, das dezenas de pessoas que estão desenvolvendo suas 
propostas para as esculturas que tomarão a cidade de São Paulo a partir 
de agosto. As inscrições deverão ser feitas até o dia 10 de março pelo 
site (www.elephantparade.com.br). Para participar, além de preencher 
algumas informações pessoais e enviar um breve currículo, o candidato 
deverá enviar seu projeto de customização da escultura de elefante. 

C - Cadeia do Pescado 
A XII Reunião Científi ca do Instituto de Pesca (Recip), evento bienal, 
será realizada no Parque da Água Branca, sede do Instituto da Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento paulista, entre os dias 5 e 7 de 
abril. A Recip proporciona aos participantes oportunidade de contato 
entre especialistas, profi ssionais, pós-graduandos e graduandos, favo-
recendo o aprendizado. Os temas abordados serão aquicultura, pesca, 
processamento de pescado e cadeia produtiva do pescado. Neste ano, 
a Recip fará parte das comemorações do 48º Aniversário do Insti-
tuto de Pesca. Iinscrições em: (http://eventos2.fundepag.br/pagina.
php?link=57694125556250220034
073c0230). Mais informações: (cecomip@pesca.sp.gov.br). 

D - Reinventando o Brechó
“Reuse com Estilo”. Usando esse slogan, a Arena Baby acaba de entrar 
para o mercado de franchising, investindo no consumo consciente para 
combater o preconceito aos produtos seminovos, utilizando como ins-
piração as Garage Sales americanas. O conceito da loja é que o cliente 
leve produtos que o seu fi lho já não usa mais e gere crédito, que vale 
como dinheiro, na compra de outros produtos que seu fi lho precisa 
no momento. A maioria dos itens a venda são até 70% mais baratos 
do que lojas convencionais. Etiquetas, folheteria e catálogos em papel 
reciclável também são um investimento da rede, que busca pensar 
verde, contribuindo para o meio ambiente. Para saber mais, acesse: 
(www.arenababy.com.br).

E - Croissants Recheados
A Croasonho, única rede de franquias de croissants recheados do país, 
comemora o crescimento e os bons resultados conquistados em 2016. Na 
contramão da crise econômica, a marca superou as metas estabelecidas 
no início do ano, alcançando o faturamento de R$110 milhões, um cres-
cimento de 20% em relação ao ano anterior, além de seis inaugurações 
em regiões como Brasília, Natal, Porto Alegre, Vitória, São Paulo e Santo 
André. O plano de expansão para os próximos dois anos prevê a abertura 
de 40 operações, principalmente em shopping centers. Hoje, a marca 
conta com 72 lojas em 16 estados e vende cerca de 500 mil unidades de 
Croasonhos, além da linha de pratos executivos, saladas e sobremesas. 
Saiba mais em (www.croasonho.com.br).

F - Colchões e Estofados
Uma loja ambientada para trazer uma experiência única de conforto 
e bem estar ao cliente, este é o conceito da Anjos Colchões, rede de 
franquias de colchões e estofados que nos últimos 3 meses inaugurou 
4 franquias nas cidades de Joinville, Arapongas, Francisco Beltrão e 
Dourados. A rede possui 48 unidades em operação: 33 franqueadas, 
15 próprias e a previsão de inauguração de mais 5 unidade até março. 
Faturamento de 36 milhões em 2015 e 63 milhões em 2016. Todos os 
produtos são de fabricação própria e as franquias contam com 3 indús-
trias do grupo para o fabricação dos colchões e estofados. São atendidos 
em média 200 clientes por mês em cada unidade. Saiba mais em (www.
anjoscolchoes.com.br).

G - Talentos do Surf  
Com o objetivo de contribuir na formação de novos atletas brasileiros, a 
Rede Armarinhos Fernando (www.armarinhos-fernando.com.br) se tor-
nou parceira ofi cial do Instituto Gabriel Medina (IGM) que acaba de ser 
inaugurado na Praia de Maresias, em São Sebastião. O Instituto oferecerá 
aos jovens talentos do surf, entre dez e 16 anos, toda a estrutura de pre-
paração física e técnica que o esporte exige. O IGM é um sonho do atleta 
Gabriel Medina de proporcionar aos iniciantes no esporte uma rede de 
atendimento que apoie e oriente cada jovem. O instituto também oferecerá 
cursos de idiomas, informática, atendimento odontológico, entre outros. 
Mais informações (https://www.facebook.com/institutoGM10/).

H - Moda Evangélica
A Saia Bella, franquia pioneira em oferecer roupas para o público evangélico, 
mostra um crescimento em toda a rede e só no ano de 2016 registrou 300% a 
mais em lojas e faturamento. O resultado é fruto da representatividade dos fi éis 
no país - são 42,2 milhões de cristãos, segundo o IBGE- e do modelo de negócio 
rentável que acompanha as tendências da moda especializada. Atualmente 
com uma loja virtual, 3 Stores (duas lojas próprias e uma franquia) e mais 6 
franqueadas Personnalité (venda porta a porta) nos estados de SP, RJ, MT, a 
rede tem uma nova categoria, a Boutique, ideal para cidades com menos de 
100 mil habitantes. Outras informações: (http://saiabellafranquia.com/). 

I - Bolo Caseiro 
A rede Bolo da Madre possui 38 franquias em diversos estados e vai 
terminar 2017 com 80 unidades. As franquias tem modelo de loja no 
valor de R$ 180.000,00 e o faturamento médio de R$ 65 mil/mês com 
lucratividade média de 18% líquido. Só em 2016 foram mais de 500 mil 
unidades de bolos vendidos, comprovando o sucesso da rede. O treina-
mento dos novos franqueados é completo e conta com a participação de 
chef de confeitaria, equipe técnica e até profi ssionais da área comercial/
fi nanceira. Ao longo do ano serão inauguradas pelo menos mais 50 novas 
lojas, totalizando as 80 previstas no planejamento da marca. Outras 
informações tel. 4807-1818 ou (www.bolodamadre.com.br).

J - Estilo Shotokan
Aceito recentemente pelo COI para integrar as próximas olimpíadas, em 
2020, no Japão, o karate começa a viver uma nova fase. Para promover 
a modalidade, a Fundação Japão traz dois karatecas japoneses do estilo 
Shotokan. Os treinadores Okabe Shigehiro, 6º dan, e Ejiri Masahiro, 5º 
dan, estarão na Associação Cultural Mie Kenjin, Av. Lins de Vasconce-
los,  3352 (metrô Vila Mariana), no próximo dia 16, às 19h00, para um 
workshop de Karate Shotokan, gratuito e aberto ao público, tanto para 
praticantes como para não praticantes. Para participar, basta enviar um 
e-mail para (info@fjsp.org.br), colocando na linha de assunto “Workshop 
de Karate Shotokan”. Informe nome completo, e-mail, telefone para 
contato e se é ou não praticante de karate.

A - Capacitação de Executivos
Criado há dez anos, o CapExecutivo, projeto social da Fundação Ins-

D - Reinventando o Brechó
“Reuse com Estilo”. Usando esse slogan, a Arena Baby acaba de entrar

Confi ança da indústria 
atinge melhor nível 
desde 2014

O Índice de Confi ança da Indús-
tria, medido pela Fundação Getulio 
Vargas, subiu 4,3 pontos em janeiro 
na comparação com dezembro, che-
gando a 89 pontos. Este é o maior 
nível desde maio de 2014, quando o 
índice registrou 92,2 pontos. A alta da 
confi ança foi observada em 15 dos 19 
segmentos industriais.

O Índice de Expectativas (IE) 
avançou 4,7 pontos, atingindo 91 
pontos. A maior contribuição partiu 
do indicador que mede as perspecti-
vas para o pessoal ocupado nos três 
meses seguintes. O indicador subiu 
7,4 pontos, chegando a 89,2 pontos. 
Houve elevação do percentual de 
empresas que projetam aumento do 
total de pessoal ocupado, de 11,1% 
para 14,1% do total, e redução das 
parcela das que preveem diminuição 
do quadro de pessoal, de 21,7% para 
16,7%.

O Índice da Situação Atual (ISA) 
subiu 3,8 pontos, fechando em 87 
pontos. O indicador que mede a 
satisfação com a situação atual dos 
negócios exerceu a maior infl uência 
neste aumento. Após três quedas 
sucessivas, o indicador subiu 5,2 
pontos em janeiro, para 82,9 pontos. 
O percentual de empresas que con-
sideram a situação dos negócios boa 
aumentou de 10,7% para 16,7% do 
total; o das que a consideram fraca 
diminuiu, de 46,7% para 43,5%.

O Nível de Utilização da Capacida-
de Instalada atingiu 74,6% em janeiro, 
1,7 ponto percentual acima do mês 
passado, quando havia sido registrado 
o patamar mínimo histórico para a sé-
rie iniciada em 2001. Aloisio Campelo 
Júnior, superintendente de Estatísti-
cas Públicas da FGV, avalia que o setor 
está reagindo a uma combinação de 
aceleração da produção no fi nal do 
ano e do ritmo de queda dos juros a 
partir de janeiro (ABr).

A criação de empresas no 
país apresentou desaceleração 
no fi m de 2016. Em novembro 
do ano passado, foram abertos 
152.943 empreendimentos, 
4,4% a menos que em outubro. 
Apesar da queda no fi m do ano, 
no acumulado de 2016, de janei-
ro a novembro, a quantidade de 
empresas criadas (1.855.901) é 
0,2% superior que a registrada 
no mesmo período de 2015, e a 
maior desde 2010 considerando 
o mesmo período. Os dados 
foram divulgados ontem (31) 
pela Serasa Experian. 

“Apesar de o período entre 
janeiro e novembro de 2016 
apresentar um número re-
corde de novas empresas, já 
é possível observar tendência 
de desaceleração na criação de 
novos negócios”, disse a Se-
rasa em nota. A tendência de 
desaceleração, segundo a enti-
dade, começou em setembro. 
O aumento foi determinado 
pelo chamado empreendedo-
rismo de necessidade. 

“Com a destruição de vagas 
no mercado formal de trabalho, 
pessoas que perderam seus 

A maioria das novas empresas criadas entre janeiro e 

novembro de 2016 é do setor de serviços (62,6% do total).

Assinado em 2015 por 12 
países banhados pelo 
Oceano Pacífi co (Aus-

trália, Brunei, Canadá, EUA, 
Chile, Japão, Malásia, México, 
Nova Zelândia, Peru, Cingapura 
e Vietnã), o tratado ainda não 
entrou em aplicação. 

Mas, mesmo antes de Trump 
anunciar a saída dos EUA do 
TPP, o ministro do Comércio da 
Austrália, Steven Ciobo, já havia 
abordado, durante o Forum de 
Davos, na Suíça (em janeiro), 
a possibilidade de existir um 
“TPP 12 menos um”. Com a 
saída dos EUA, as articulações 
começaram e a China hoje pode 
se tornar um parceiro de peso. 
Tanto que a Austrália já sinali-
zou a Pequim essa possibilida-
de. “Haveria perspectivas de 
reformular o tratado (...) para 
incluir países como Indonésia 
ou China, e outros”, declarou 

Primeiro-ministro da Austrália, Malcom Burnell, em frente

ao premiê japonês Shinzo Abe, no recente

encontro bilateral em Sydney.
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Países da Parceria Transpacífi co se 
articulam para fi car sem os EUA

Apesar de muitos analistas considerarem que a Parceria Transpacífi co (Trans-Pacif Partnership - TPP, 
na sigla em inglês) não resistiria à saída dos Estados Unidos, os outros países do grupo começaram a 
se articular para a manutenção do tratado com novas perspectivas

política americana mude sua 
posição um dia, já que muitos 
republicanos são favoráveis ao 
acordo. Mas também não ex-
clui que “é possível que o TPP 
siga em frente sem os Estados 
Unidos”.

Em uma entrevista recente  
à imprensa, a porta-voz do 
Ministério de Relações Exte-
riores chinês, Hua Chunying, 
se mostrou evasiva sobre uma 
eventual participação de seu 
país no TPP, limitando-se a 
dizer que a China apoia os 
acordos comerciais “abertos, 
transparentes e em que todos 
ganham”. Para os analistas 
econômicos, a China pode se 
interessar em entrar para o 
TPP, mas como sua economia 
não está no melhor momento, 
a chance de que isto aconteça 
é muito pequena (Rádio France 
Internacionale).

o primeiro-ministro australiano 
Malcom Turnbull.

Recentemente Turnbull rei-
terou que seu governo está 

tendo discussões ativas com 
outras nações do TTP como 
Japão, Nova Zelândia e Cinga-
pura. Ele não descarta que a 

Criação de novas empresas 
desacelera no fi m de 2016

empregos estão abrindo novas 
empresas visando a geração de 
alguma renda, por conta das 
difi culdades econômicas atuais”. 
A maioria das novas empresas 
criadas entre janeiro e novembro 
de 2016 é do setor de serviços 
(62,6% do total). Em seguida, 
aparecem as empresas comer-
ciais (28,8% do total) e o setor 
industrial (8,3% do total). 

A Região Sudeste lidera o 
ranking de criação de empresas, 

com 963.782 empreendimen-
tos, 51,9% do total de negócios 
abertos entre janeiro e novem-
bro de 2016. A Região Sul vem 
em seguida, com 16,8% de 
participação e 312.109 novas 
empresas. O Nordeste ocupa 
a terceira posição, com 16,7% 
(309.631 empresas) e o Cen-
tro-Oeste registrou a abertura 
de 160.796 empresas (8,7%) 
e a Região Norte, 88.526 ou 
4,8% do total (ABr).

Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 08.440.459/0001-18 – NIRE 35.300.336.437

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 18 de novembro de 2016
Data: 18/11/2016, às 11h00. Local: Sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 7º andar, parte, Vila 
Nova Conceição, São Paulo-SP. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga 
de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Ordem do Dia: Sessão Extraordinária: 1. Exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014; e 2. Eleger os mem-
bros da Diretoria, com a fixação de seu mandato. Sessão Ordinária: 3. Exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2015. Deliberações: A Sra. Presidente esclareceu que:  De acordo com 
o item 11 do artigo 294 da Lei 6.404/76 (com a nova redação dada ao seu caput pela Lei nº 10.303/01) fica dispensada a 
publicação dos documentos mencionados no item “1” da ordem do dia. A sociedade possui menos de 20 acionistas e tem 
patrimônio liquido inferior a R$1.000.000,00. Sessão Extraordinária: 1. Após os esclarecimentos supra mencionados, foram 
aprovados por unanimidade as demonstrações financeiras do exercicio de 2014, mencionados no item “1” da ordem do 
dia. 2. Eleger os membros da Diretoria, abaixo qualificados: Diretores: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, RG nº 
17.897.264-2 SSP-SP, CPF nº 117.753.118-64; e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, RG nº 6.006.199 SSP-SP, CPF 
nº 016.809.958-63. 2.1. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 
2018. 2.2. Os diretores eleitos, quando comunicados a respeito, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos, 
por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Tais declarações, encontram-se arquivadas 
na sede da sociedade. 2.3. A Sra. Presidente esclareceu que os membros da diretoria, Fernanda Ferraz Braga de Lima 
de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, presentes neste conclave, renunciaram expressamente ao direito 
de recebimento de remuneração por esta sociedade, tendo em vista que os membros já são remunerados pelos cargos de 
administração exercidos em empresas do grupo. Sessão Ordinária: 3. Após os debates, foram aprovados por unanimidade 
as demonstrações financeiras do exercício de 2015, mencionados no item “3” da ordem do dia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro 
próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 18/11/2016. Assinaturas: Presidente: Fernanda 
Ferraz Braga de Lima de Freitas; Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Acionista: Hautmont Participações 
Ltda, neste ato representada por seus administradores Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de 
Freitas Junior. JUCESP – Registrado sob o nº 49.579/17-4 em 20/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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“Você sabia que 

pode transformar a 

sua cidade em mais 

sustentável?”

Sim, é possível. Existem 
vários movimentos para 
tornar as cidades mais 

inclusivas, amigáveis, agra-
dáveis, transitáveis, menos 
impactantes ao meio ambien-
te, com menos lixo na rua, 
enfi m, um sonho que muitos 
desejam.

Interessante que, todas as 
vezes que trocamos ou viaja-
mos para outras cidades, seja 
no Brasil ou fora dele, conse-
guimos enxergar coisas boas 
que não conseguimos ver no 
nosso dia a dia. Dizem que a 
grama do vizinho é sempre 
mais verde, talvez porque 
cada dia mais estamos vendo 
o que está do lado de lá, do 
que do lado de cá. Mais as 
fotos dos outros nas mídias 
sociais do que dentro da sua 
casa.

Na reunião do nosso “con-
domínio” chamado planeta 
Terra, em setembro de 2015, 
os 193 países membros da 
ONU adotaram formalmente 
os 17 Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
com 169 metas para 2030, 
sendo um destes objetivos 
referente a Cidades e Co-
munidades Sustentáveis. 
Segundo a ONU, seria tornar 
as cidades e assentamentos 
humanos inclusivos, resilien-
tes e sustentáveis.

Mas o que seriam estas 
cidades sustentáveis? Uma 
parceria da Arcadis com o 
Centre for Economic and 
Business Research (Cebr) 
lançou em setembro a versão 
2016 do Índice de cidades 
sustentáveis. Por meio de 32 
indicadores, os pesquisado-
res elencaram as 100 cidades 
globais nas três dimensões 
da sustentabilidade: plane-
ta, pessoas e prosperidade 
fi nanceira.

A cidade da Suíça, Zurich 
fi cou no topo da lista com 
ações bem avançadas como 
a meta de ter dois mil watts 

de energia per capita, com 
investimentos em energias 
renováveis, prédios com 
certifi cações de sustentabili-
dade, além da mobilidade ser 
um exemplo para o resto do 
mundo com todos os tipos de 
transportes públicos. No topo 
das 15 mais sustentáveis, 
estão 13 cidades do velho 
continente, a Europa.

As cidades asiáticas Singa-
pura (2a do ranking) e Hong 
Kong (16a) se destacam 
principalmente pelos índices 
de prosperidade fi nanceira. 
São Paulo aparece em 79o, 
seguido de Buenos Aires e 
o Rio de Janeiro como 81o 
com bons índices ligados ao 
planeta. Se pegarmos somen-
te um destes indicadores, 
como os resíduos, existe 
um movimento que é o Zero 
Waste, que busca com que as 
pessoas, empresas e cidades 
não enviem nenhum lixo para 
aterro, que aproveitem o 
máximo reciclando ou ainda 
fazendo compostagem.

No Brasil, o movimento 
Lixo Zero é referência pela 
mobilização e engajamento 
de alguns grupos empresa-
riais e cidades. Existe uma 
lista com todas as Zero Waste 
Municipalities que estão no 
plano de zerar os seus resí-
duos, e um bom exemplo é 
a cidade de Venlo no sul da 
Holanda. Desde 2006 tem 
adotado estes princípios de 
técnicas do “berço ao berço”, 
ou seja, reutilizar tudo o que 
é gerado.

Precisamos fi car atentos 
não só à grama do vizinho, 
mas como ele deixa a grama 
verde. Buscar soluções com 
nossos governantes, e às ve-
zes não só fi car esperando, se 
juntar aos vizinhos, às ONGs, 
associações comunitárias e 
colocar a mão na massa, ou 
melhor, na Terra.

(*) - É sócio-diretor da iSetor, profes-
sor da graduação e MBA da ESPM, 
idealizador e diretor da Associação 

Brasileira dos Profi ssionais de Sus-
tentabilidade e palestrante

sobre sustentabilidade,
empreendedorismo e estilo de vida

(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

Cidades sustentáveis

Um dos pontos altos da 
cerimônia é a leitura da 
mensagem do presiden-

te da República. A sessão solene 
de 2017 terá início às 16h00, 
no Plenário da Câmara. A con-
dução dos trabalhos caberá ao 
presidente do Congresso e do 
Senado, eleito no dia anterior.

A sessão tem início com a men-
sagem enviada pelo Executivo 
ao Poder Legislativo, na qual o 
presidente da República fala das 
expectativas e planos para o ano 
e das parcerias que podem ser 
feitas com os demais Poderes. 

Depois, é a vez da presiden-
te do STF, ministra Carmen 
Lúcia, fazer sua apresentação 
para 2017. A sessão solene é 
encerrada com o discurso do 
presidente do Congresso. Os 
demais parlamentares não 
fazem uso da palavra.

Antes da sessão solene, é feita 
a cerimônia externa de recep-
ção das autoridades dos Três 
Poderes. O primeiro a chegar 

Presença do presidente Michel Temer na cerimônia ainda não 

está confi rmada.

A Comissão de Agricultura da 
CâmaraRural aprovou o projeto 
que isenta do Imposto Territo-
rial Rural (ITR) o imóvel rural 
que tenha solo com restrição 
de uso e mantenha manancial 
devidamente preservado. Pela 
proposta, a isenção dependerá 
de laudo do órgão ambiental 
competente, que atestará as 
limitações do uso do solo e as 
boas condições de preservação 
do manancial existente. 

De autoria do deputado Mar-
cio Alvino (PR-SP), o projeto 
altera a Lei 9.393/96, que trata 
do ITR. O parecer do relator, 
deputado Luis Carlos Heinze 
(PP-RS), foi favorável à propos-
ta. “Consideramos de grande 
valor o incentivo à manutenção 
de mananciais e consequen-
temente à ‘produção de água’ 
pelos agricultores”, disse. 

“Inegável a importância de se 

Heinze: projeto permite 

a construção de um meio 

ambiente mais equilibrado.

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara aprovou 
proposta que faz duas mo-
difi cações na lei que institui 
normas gerais para licitação 
e contratação de parceria 
público-privada na admi-
nistração pública, a fi m de 
aumentar o controle sobre 
as sociedades de propósito 
específi co (SPE). Essas socie-
dades são constituídas antes 
da celebração dos contratos 
e incumbidas de implantar e 
gerir o objeto da parceria.

A primeira das modifi ca-
ções defi ne que a SPE e seus 
contratos serão submetidos 
aos respectivos tribunais de 
contas e de outros órgãos de 
controle. A outra mudança, 
por outro lado, proíbe os agen-
tes da administração pública 
direta e indireta de interferir 
na gestão empresarial da SPE 
e passa a classifi car essa inter-
ferência como improbidade 
administrativa.

O relator na comissão, 
deputado Marcos Reategui 
(PSD-AP), recomendou a 

Reategui: o projeto proporciona um avanço inequívoco na 

governança das PPPs.

Renan confi rma 
Eunício como 
candidato do 
PMDB 

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, anunciou ontem 
(31), que o PMDB indicou por 
aclamação o nome do senador 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) 
à Presidência do Senado. A 
eleição da nova Mesa Diretora 
da Casa está marcada para as 
16h00 de hoje, primeiro de 
fevereiro.

“O PMDB tem a maior banca-
da, conquistou nas urnas esse 
direito e fez uma bela indicação, 
porque o Eunício tem experiên-
cia, liderança, espírito público e 
saberá conduzir o Senado nes-
sa travessia particularmente 
muito difícil da vida nacional” 
afi rmou Renan.

Na conversa com os jorna-
listas, o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, confi rmou 
ainda  que foi indicado, também 
por aclamação de seus pares, 
para a Liderança do PMDB 
no Senado. “Estou refl etindo 
sobre essa indicação. Quero 
colaborar com o partido, com 
o Brasil”, encerrou Renan (Ag.
Senado).

O derramamento de chorume 
no solo ou em rios e mares pe-
los caminhões de lixo pode se 
tornar crime ambiental. É o que 
estabelece o projeto apresenta-
do pelo senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB). O texto 
acrescenta esse tipo de conduta 
aos crimes ambientais vigentes 
na legislação. Chorume é uma 
substância líquida que resulta 
do processo de apodrecimento 
de materiais orgânicos e é muito 
encontrado em lixões e aterros 
sanitários. 

Segundo relatório da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), a poluição causada por 
um litro de chorume equivale a 
100 litros de esgoto doméstico. 
Além disso, o resíduo impede 
o desenvolvimento da fl ora e 
da fauna no local em que ele 
está situado. Na justifi cativa, 
Cássio Cunha Lima afi rmou 
que o vazamento de chorume 
de caminhões de lixo tem se 

tornado uma prática comum em 
diversas cidades brasileiras, e 
que a substância necessita de 
um acondicionamento e trata-
mento correto.

“Apesar de a Lei de Crimes 
Ambientais disciplinar de 
maneira genérica o crime de 
poluição, entendemos que 
essa conduta necessita de ex-
pressa previsão legal. Diante 
dos graves prejuízos que o 
derramamento de chorume 
por caminhões de lixo tem pro-
vocado no solo e nos recursos 
hídricos, nada mais necessário 
que acrescentar essa conduta 
no rol dos crimes de poluição”, 
afi rmou.

O projeto será analisado na 
Comissão de Meio Ambiente, 
onde está sendo relatado pelo 
senador Ataídes Oliveira (PS-
DB-TO). Depois seguirá para a 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça na qual receberá decisão 
terminativa (Ag.Senado).

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) é o autor do projeto.
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Congresso Nacional abre ano 
legislativo nesta quinta-feira

A abertura do ano legislativo no Congresso Nacional está marcada para amanhã (2). O evento marca a 
retomada dos trabalhos do Legislativo após o recesso parlamentar

é o presidente do Senado e do 
Congresso Nacional. Ele sobre a 
rampa do Congresso e passa em 
revista a tropa, quando há a Sal-
va de Gala de 21 tiros de canhão. 
Logo depois, há a execução do 
Hino Nacional e o hasteamento 
das bandeiras do Brasil e do 
Mercosul, localizadas em frente 
ao Senado e à Câmara.

Em seguida, é a vez do pre-
sidente da República ou de 
seu representante chegar ao 
Congresso Nacional, subindo a 
rampa para encontrar os presi-
dentes do Senado e da Câmara. 
Também são recebidos na rampa 
do Congresso os presidentes do 
STF e dos demais tribunais su-
periores. Juntos, todos seguem 
para o Plenário da Câmara para 
dar início à sessão solene. A ex-
pectativa é que a mensagem de 
Temer trate das reformas que já 
foram enviadas ao Congresso e 
que ainda dependem de aprova-
ção, como é o caso da Reforma 
da Previdência (Ag.Câmara).

Maior controle de sociedades 
que atuam em parcerias

aprovação da matéria. “Como 
as SPEs envolvidas em PPPs 
desenvolvem atividades de in-
teresse público, eventuais irre-
gularidades não podem passar 
incólumes a tais controles. Eles 
são a garantia de que aquelas 
atividades não se desviarão de 
seu objetivo”, afi rmou.

Reategui destacou ainda 
que o excesso de intervenção 
da administração na gestão 
empresarial das SPEs constitui 

fonte inesgotável de desvios 
de toda ordem, o que justifi ca 
o outro ponto do projeto. “Há 
muito ainda a se aprender 
no Brasil sobre os limites de 
atuação entre o público e o 
privado”, disse. O projeto 
será analisado agora pelas 
comissões de Trabalho; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça, antes 
de ser votado pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Vazamento de caminhões 
de lixo pode se tornar 

crime ambiental

Isenção de ITR para 
imóvel rural que 

preserve manancial

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
Administrador não sócio deve fazer a retirada de pró-labore. 
Sócia que é funcionária em outra empresa pode fazer a retirada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A IDADE MÍNIMA PARA CONTRIBUIR PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, INFORMAR A BASE LEGAL?

Informamos que na qualidade de segurado facultativo e segurado empre-
gado a idade mínima é de 16 (dezesseis) anos. Na condição de menor 
aprendiz, a contribuição previdenciária pode iniciar com 14 (quatorze) 
anos. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.11; Art.403 e 428 da CLT.

PENSIONISTA PODE ABRIR UMA MEI
Pensionista pretende abrir empresa na condição de MEI, pode perder a 
pensão? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DO COMISSIONISTA
Empresa precisa descontar as faltas de funcionário do comércio que 
ganha somente comissão, com garantia de piso mínimo, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DO AVISO DE FÉRIAS COLETIVAS
Quais as complicações por avisar os funcionários sobre o inicio de férias 
coletivas em prazo inferior a 30 dias entre a data do aviso e inicio do 
gozo de férias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO NO FINAL DA EXPERIÊNCIA
Funcionário entregou atestado nos dias que antecedem ao término do 
contrato de experiência, como fica a rescisão no término do contrato, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA NA ESCALA DE TRABALHO
Qual a base legal para a mudança no horário ou escala dos fun-
cionários com frequência. Podemos incluir na escala o domingo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Jopar Administração Ltda.
CNPJ/MF nº 08.472.503/0001-71 – NIRE 35.221.098.843

Ata da Reunião de Quotistas
Data, hora e local: 03/01/2017, às 10h00, na sede social na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, nº 5.200, 
conjunto 107, Bloco E, Jardim Morumbi, São Paulo-SP. Presença: Sócios quotistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa: João Rossi Cuppoloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni – Secretário. Convocação: Dispensada, face 
ao disposto no § 2º do artigo 1072 do Código Civil. Deliberações: Aprovação sem reservas e restrições da redução 
do capital social de R$ 358.936.200,00 para R$ 256.006.043,00, visto que o capital se tornou excessivo em relação 
ao objeto social (item II do artigo 1082 do Código Civil) uma redução, portanto, do valor de R$ 102.930.157,00 com 
o cancelamento de 102.930.157 quotas sociais mediante a entrega de bens ao sócio João Rossi Cuppoloni e repre-
sentados por: (i) 1.912.027 ações ordinárias escriturais da Rossi Residencial S.A. no valor total de R$ 5.430.157,00 e 
(ii) R$ 97.500.000,00 mediante compensação de crédito com o referido sócio. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos os sócios 
quotistas. João Rossi Cuppoloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni – Secretário; João Rossi Cuppoloni; Hilda Maria 
Rossi Cuppoloni; Eduardo Rossi Cuppoloni; João Rossi Cuppoloni, por procuração de Luciana Rossi Cuppoloni, Renata 
Rossi Cuppoloni Rodrigues, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Rafael Rossi Cuppoloni e Guilherme Rossi Cuppoloni.

preservar o meio ambiente para 
que o próprio sistema produtivo 
agropecuário seja sustentável ao 
longo do tempo”, completou. A 
proposta será analisada em ca-
ráter conclusivo pelas comissões 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, torna público, para conhecimento dos
interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão
vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 10 de Fevereiro de 2017 a
partir das 11 horas pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Henri Zylberstajn, com
escritório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 1014. O leilão
será online, através do portal www.sold.com.br regido pelas normas e disposições (incluindo condições
de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por
adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Imóveis ocupados por terceiros.
Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante.
Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 01: Apartamento nº 501, localizado no 5º andar, do
Edifício Monte Bianco, situado à Rua Desembargador Arno Hoeschel nº 174, Centro, Florianópolis-SC,
matriculado sob o nº 83.364 no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis-SC e
Cadastrado pela Prefeitura de Florianópolis sob nº 52.14.041.0919.017.410, e a Garagem nº 04,
localizada no Pavimento Térreo, do Edifício Monte Bianco, situado no mesmo endereço, matriculado sob
o número 83.365 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis-SC e cadastrado pela
Prefeitura de Florianópolis sob nº 52.14.041.0919.045.030. Lance Inicial: R$305.150,00. LOTE 02:
Sala nº 201, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis
da 2ª Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.712 e cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº
6410200. Lance inicial: R$67.150,00. LOTE 03: Sala nº 202, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua
Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis da 2ª Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.715 e
cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº 6410219. Lance inicial: R$67.150,00. Lote 04: Sala
nº 301, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis da 2ª
Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.713 e cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº
6410227. Lance inicial: R$67.150,00. Lote 05: Sala nº 402, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua
Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis da 2ª Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.717 e
Cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº 6410251. Lance inicial: R$67.150,00.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente de e-commerce, nascido em Caxias (4º Ofício) - MA, no dia (24/06/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aurismar Maciel de Sousa e de Ana Paula da 
Silva Sousa. A pretendente: NATALIA NICOLE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (03/04/2000), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Orlando Miguel da Silva e de Claudia Jane Vieira da Silva.

O pretendente: JOSÉ JANIO AMORIM SOARES, estado civil solteiro, profi ssão executivo, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (29/11/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gomes Soares e de Evandith Passos Amorim Soares. A 
pretendente: ROBERTA PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/07/1985), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Pereira dos Santos e de Marlene Maria dos Santos.

O pretendente: GABRIEL ARTICO CASTILHO, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de restaurante, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (04/11/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marli José Artico Castilho e de Jair Rodrigues 
Castilho. A pretendente: ALINE SANTOS DE GOUVEIA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (24/09/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Zacarias de Gouveia e de Maria da Penha Lopes 
dos Santos Gouveia.

 

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:

O pretendente: FABIO IZIDIO DA SILVA, profi ssão: enfermeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 28/05/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Izidio da Silva Irmão e de 
Josinete Alves da Silva. A pretendente: ROSELY CRISTINA CARDOSO, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Mandaguaçu - PR, nascido 
aos: 15/03/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Alves 
Cardoso e de Elena Caetano Cardoso.

O pretendente: MARINO HILARIO CATARINO, profi ssão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/03/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Luis Catarino e de Maria Hilario 
Catarino. A pretendente: CLARA DE JESUS, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 14/06/1992, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Clarete de Jesus Filha.

O pretendente: FLAVIO XAVIER SANTOS, profi ssão: empreendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Vitória da Conquista - BA, nascido aos: 16/07/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Everaldo Ferreira Santos e de Marlene Xavier Santos. A preten-
dente: BIANCA DOS SANTOS MERIZIO, profi ssão: assistente de RH, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 28/12/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfredo Domingos Merizio e de Angelita dos Santos Merizio.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA FERNANDES RANGEL, profi ssão: administrador 
de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, nascido aos: 07/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Edalmo Barboza Rangel e de Adélia da Silva Fernandes Rangel. A pretendente: FABIANA 
FREIRE NUNES, profi ssão: secretaria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mirante - BA, 
nascido aos: 21/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Carlos da Rocha Nunes e de Iraci Moreira Freire.

O pretendente: ANDREY TESSER DE MORAIS, profi ssão: técnico operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/08/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alex Corrêa de Morais e de Andrea Tesser de 
Oliveira Morais. A pretendente: JULIA MAYRA SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
nascido aos: 10/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Ricardo Bispo do Nascimento e de Claudia Regina dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FELIPH DE MELO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Capoeiras - PE, nascido aos: 03/10/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Ferreira de Melo e de Maria Luiza da Silva. A pretendente: 
CAROLINA APOLIANA DIAS SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, nascido aos: 03/05/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Afonso Alves da Silva e de Ana Maria Soares Silva.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DUBAU FERNANDES, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras - SP, nascido aos: 25/05/1988, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wagner Dubau Fernandes e de Eliana de Fatima 
Pereira. A pretendente: LEILA SILVA BRAMBILLA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 29/11/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Rogério Brambilla e de Solange 
Aparecida Silva Brambilla.

O pretendente: GABRIEL FERNANDO FERNANDES RENNER, profi ssão: militar, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/02/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ronaldo Renner e de Paula Cristina da Silva 
Fernandes Renner. A pretendente: STÉFANY RACHEL MACARIO GALDINO BATISTA, 
profi ssão: atendente de crediario, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saú-
de - SP, nascido aos: 08/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Rogerio Alcalai Batista e de Neide Macario da Silva Batista.

O pretendente: JACINTO VICENTE DA SILVA, profi ssão: coordenador de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Tenente Ananias - RN, nascido aos: 26/05/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Vicente da Silva e de Maria Ozenita 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profi ssão: microempresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Recife - PE, nascido aos: 21/08/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Getúlio Tavares da Silva e de Lúcia Maria da Silva.

O pretendente: VICTOR RAPHAEL DE FREITAS PINHEIRO, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 
22/08/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sandro Manoel Martins 
Pinheiro e de Graziela de Freitas. A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA LOUREIRO, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, 
nascido aos: 30/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Darlei 
Loureiro e de Lucimara Correa de Oliveira Loureiro.

O pretendente: JORGE ANTONIO DA SILVA, profi ssão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: no Distrito de Canaã, Comarca de Arapiraca - AL, 
nascido aos: 09/05/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Izabel 
da Conceição. A pretendente: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Munhoz de Melo - PR, nascido aos: 20/12/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Simplicio dos Santos e de 
Alzira da Silva Santos.

O pretendente: AZER DOMINGUES DE ALMEIDA FILHO, profi ssão: consultor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 01/03/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Azer Domingues de Almeida e de Leonilda 
Rodrigues de Almeida. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA LÉDO, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, nascido aos: 02/07/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivan Dorea Lédo e de Eva de 
Souza Lédo.

O pretendente: KELVIN DA SILVA CORDEIRO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro nilhil, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
12/08/1998, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Marco Aurelio Cordeiro e 
de Flavia de Jesus Silva. A pretendente: MAYARA FINI GARCIA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/08/1998, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Gonçalves Garcia e de Marcia 
Regina Fini Garcia.

O pretendente: BRUNO NUNES DENADAI, profi ssão: executivo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 08/08/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilson Silva Denadai e de Sandra Regina Nunes Denadai. 
A pretendente: TALITA DE SOUZA ALMEIDA, profi ssão: analista de repasse, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 14/04/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvaro da Silva Almeida e de Margarida 
Erbenia de Souza Almeida.

O pretendente: CAMILO SILVA BARBOSA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mortugaba - BA, nascido aos: 16/05/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Fidencio Francisco Barbosa e de Maria das Graças Batista Silva. 
A pretendente: EDSANDRA GOMES DA ROCHA, profi ssão: operadora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Rio Pardo de Minas - MG, nascido aos: 11/02/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Santino Gomes da Rocha e de 
Analice Gomes da Rocha.

O pretendente: DIEGO WILLIAN DOS SANTOS, profi ssão: economista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 19/01/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Sebastião dos Santos e de Maria Doralice da 
Conceição. A pretendente: MARIA CAROLINA VIEIRA BACCHI, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
29/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rogerio Bacchi Junior 
e de Maria Amelia Vieira Bacchi.

O pretendente: ROBERTO LUIZ IMENEZ, profi ssão: representante comercial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 06/03/1970, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Claudio Imenez e de Laurinda Nogueira 
Imenez. A pretendente: VANESSA RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: publicitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 16/09/1980, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Bento Aparecido Vieira da Silva e de 
Sonia Ribeiro Granja da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: WESLEY QUEIROZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Miguel da Silva e de Francisca 
Divanete Queiroz da Silva. A pretendente: THALYTA DA SILVA MANIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante nascida em Afogados da Ingazeira 
- PE, no dia 08/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Antonio Manias e de Josivan Clementino Bezerra da Silva.

O pretendente: EVERTON SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente de faturamento, nascido em Suzano - SP, no dia 29/08/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Custódio Ferreira e de Ivonete 
Costa da Silva Ferreira. A pretendente: MÁRCIA ANDRADE DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/10/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eronides 
Andrade da Silva e de Teresinha Alexandre da Silva.

O pretendente: CRISTIAN NOVAES TERRAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 08/02/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agnelo Terras e de Lizete Novaes dos Santos. A 
pretendente: TELMA GOMES OLIVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar escolar, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eriz Pedro Oliva e de Marli Gomes Oliva.

O pretendente: RAFAEL LINS E SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1990, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Suely Silva Cavalcante. A pretendente: 
ALDENISE DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vito Moreira Dias e de Mariana Dias.

O pretendente: RODRIGO JANUARIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecanico, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/07/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jevaci Junuario da Silva e de Maria 
Lucia Cazuza da Silva. A pretendente: DAIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 29/11/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdivino 
Moreira dos Santos e de Paulina Maria da Conceição.

O pretendente: EDSON TIMOTEO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão encanador, nascido em Guarulhos - SP, no dia 29/031993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lelio Domingos da Silva e de Rosa 
Helena de Jesus Timoteo. A pretendente: THAMIRES CODATO PEREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso Moraes 
Perreira e de Cleusa Codato Pereira.

O pretendente: ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/04/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei dos Santos e de Valquiria 
Maria Miranda. A pretendente: EDJANE FÁTIMA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 06/09/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho 
Cassemino da Silva e de Cicera Ferreira da Silva.

O pretendente: CAIQUE RAMOS DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão tecnico em manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/02/1997, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iranilton Silva Ramos e de 
Cybely Cykyna da Silva Sousa . A pretendente: SABRINA CRISTINE SOUSA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adilson Carlos da Silva e de Silvana Suely Paz Sousa da Silva.

O pretendente: JURANDIR FRANCISCO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1965, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eneas Francisco Rodrigues e de 
Estelita Andrade Rodrigues. A pretendente: ALINE ESTEFÂNIA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vera Lucia de Souza.

O pretendente: FERNANDO MASSAO DA CRUZ YAMAGUCHI, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de automação, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 17/07/1990, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Mario Issamu 
Yamaguchi e de Neuza Maria da Cruz Yamaguchi. A pretendente: BRUNA TAMIRES 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudemir Francisco da Silva e de Lidia José da Silva. Obs.: O presente edital de 
proclamas tem origem do Registro Civil do 1º Subdistrito de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, local de residência do pretendente.

O pretendente: GILBERTO CESAR DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador de antenas, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/011979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Cezar da Silva e 
de Quitéria Rodrigues da Silva. A pretendente: ROSILENE GUALBERTO NASCIMEN-
TO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Salatiel Nascimento e de Celia Gualberto Nascimento.

O pretendente: WILLIAM JOSE DA COSTA CAETANO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Caetano e de Berenice Jose 
da Costa Caetano. A pretendente: CINTHIA GOMES ELLERKMANN, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 09/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Ellerkmann e de Arua Gomes da Costa.

O pretendente: DIEGO RAFAEL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de montagem, nascido em Guarulhos - SP, no dia 20/10/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Quiteria Maria dos Santos. 
A pretendente: ERYKA CRISTINA GAIOSO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de arrecadação, nascida em Timbiras - MA, no dia 19/03/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlete Gaioso Silva.

O pretendente: FELIPE FONSECA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/10/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Santana Gonçalves Junior e 
de Andra Fonseca da Silva. A pretendente: BÁRBARA GONZALES DO NASCIMENTO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos do Nascimento e de Joelma Gonzales Rosa do 
Nascimento.

O pretendente: DANILO COUTINHO ARRUDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em Guarulhos - SP, no dia 07/03/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luis de Sousa Arruda e de 
Raquel Coutinho Silva Arruda. A pretendente: EMANUELLE GUIMARÃES, nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Suzano - SP, no dia 
08/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Rocha 
Guimarães e de Maria Aparecida Guimarães.

O pretendente: FLAVIO COSTA PINHEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 10/10/1995, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Luis Almeida Pinheiro e 
de Mozinete Costa Reis. A pretendente: JULIANA DA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Arapiraca - AL, no dia 
16/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Luiza 
da Silva.

O pretendente: BRUNO LEONARDO MIGUEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, esta-
do civil divorciado, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Souza da Silva e de 
Sueli Miguel da Silva. A pretendente: CINTIA MATEUS MIGUEL DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão professora de educação física, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 24/10/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Benedito Lopes Mateus e de Cicera Andrade Silva.

O pretendente: LUIZ BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Ibirajuba - PE, no dia 17/08/1960, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Liberato da Silva e de Maria Batista de Sobral. 
A pretendente: JOSEFA CECILIA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Altinho - PE, no dia 25/04/1952, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilia Ana da Conceição.

O pretendente: LUIZ ANTONIO MAZZA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciario, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/05/1951, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Mazza e de Vanda Teixeira. 
A pretendente: NEUSA MARIA DA SILVA COSTA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santos - SP, no dia 07/10/1957, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Daniel da Costa e de Laura 
da Silva Costa.

O pretendente: DIEGO LUIZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão subgerente, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/03/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joseval Luiz da Silva e de Marinês Maria da Silva. 
A pretendente: ANDRESSA BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Barbosa da Silva 
e de Maria do Carmo Silva.

O pretendente: ALEX SILVA LEITE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador de vidro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmar Leite de Queiroz e 
de Julita da Silva. A pretendente: MARIA MARCIA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de coleta, nascida em Novo Oriente - CE, 
no dia 03/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juracy 
Rodrigues da Silva e de Maria Aurelina Pereira Silva.

O pretendente: GABRIEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/01/1999, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Andrade dos 
Santos e de Simone Barbosa Lima. A pretendente: RAYANNE FREITAS BATISTA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 18/07/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Aldmarcio da Silva Batista e de Elaine da Costa Freitas.

O pretendente: DANILO NUNES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Araçuaí - MG, no dia 15/02/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pracidones Nunes Coelho e de Maria 
Iris Coelho dos Santos. A pretendente: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Dom Expedito Lopes, 
Municipio de Picos - PI, no dia 14/01/1968, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Galdino da Silva e der Augusta Josefa da Silva.

O pretendente: FRANCISCO EDILSON NUNES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em Fortaleza - CE, no dia 30/10/1969, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eugenio Caetano dos Santos 
e de Maria Auxiliadora Nunes dos Santos. A pretendente: ZENILDA BENEDITA VIEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Xique - Xique 
- BA, no dia 01/12/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rosalina Benedita Vieira.

O pretendente: KLEBERSON MARQUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão programador, nascido em Oeiras - PI, no dia 02/10/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Expedito Brito dos Santos e 
de Valdênia Marques da Silva Santos. A pretendente: EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Fernando Gomes de Oliveira e de Edivalda dos Santos.

O pretendente: EDUARDO SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Joaquim Nascimento e de 
Maria Terezinha dos Santos. A pretendente: CLAUDIRENE LOURENÇO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Celio Francisco da Silva e de Irene Davino Lourenço da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSIAS VENÂNCIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Quipapá - PE, no dia 19/12/1973, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Venâncio da Silva e de Francisca 
Carneiro da Silva. A convivente: IVANISE MARIA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Canhotinho - PE, 
no dia 19/08/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Pereira da Silva e de Inalda Maria da Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: PASCOALINO ROMÃO DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Ribeirão dos Indios - SP, no dia 01/04/1956, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Romão Dias e de Rosa Tavares. 
A convivente: VALDELUCIA MARIA DO ESPIRITO SANTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Maceio - AL, no dia 02/05/1955, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz do Espirito Santo e de 
Izaurina Terto do Espirito Santo. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, número 
I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O pretendente: RAFAEL LIMA ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 27/02/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adolpho Raimundo da Silva Filho e de Marcia 
Lima Almeida da Silva. A pretendente: JÚLIA MOREIRA FRANCO, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Cruzeiro - SP, nascido aos: 11/12/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pércio Carlos Leal Franco e de Nathália 
Nicolau Moreira Franco.

O pretendente: BRUNO ANTONELLI, profi ssão: engenheiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/12/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Antonelli e de Vera Lucia Fonseca Antonelli. A pre-
tendente: PRISCILA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Vitória - ES, nascido aos: 21/10/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: ALDAIR CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de pintura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Carlos Chagas - MG, nascido aos: 11/02/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Cardoso Varges e de Sebastiana Francisca 
dos Santos. A pretendente: THÂMERA RODRIGUES DO NASCIMENTO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Teófi lo Otoni - MG, nascido aos: 01/10/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elza Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: NELSON DUARTE DE PINHO JUNIOR, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/04/1991, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson Duarte de Pinho e de Maria da Conceição 
Aveiro de Vasconcelos. A pretendente: ANA CATARINA SOARES CARDOSO, profi ssão: 
assessora, estado civil: solteira, naturalidade: na Freguesia de Arouca, Concelho de Arouca 
- Portugal, nascido aos: 23/09/1994, residente e domiciliada em Arouca - Portugal, fi lha de 
António Joaquim Cardoso de Pinho e de Carminda Soares Brito Azevêdo de Pinho.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE STIVAL, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 17/10/1986, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Padua Stival e de Tânia Regina Marques 
Stival. A pretendente: DÉBORA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: 
consultora de viagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Tupã - SP, nascido aos: 
30/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Cardoso dos 
Santos Filho e de Solange Maria do Nascimento dos Santos.

O pretendente: DONIZETE SANTANA MARCIANO, profi ssão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: de Cáceres - MT, nascido aos: 17/02/1979, residente e domiciliado São Paulo, 
fi lho de José do Carmo Marciano e de Ana da Motta Marciano. A pretendente: FRANCISCA 
DAS CHAGAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturali-
dade: de Altos - PI, nascido aos: 05/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Ananias Raimundo de Oliveira e de Maria do Amparo Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO GONZALEZ GOMES, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 05/12/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Anezio Fernandes Gomes e de Silvana 
Gonzales Campos Gomes. A pretendente: MAYRA VICENTINI MONTENEGRO, profi s-
são: empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santa Cecilia - SP, 
nascido aos: 09/03/1993, residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Dias 
Montenegro e de Zuleica Aparecida Vicentini Montenegro.

O pretendente: DIEGO MASSAKATSU UETA, profi ssão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 16/12/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Seiji Ueta e de Takako Ueta. A pretendente: 
ADRIANA YURIKO MIYAMOTO, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Araçatuba - SP, nascido aos: 17/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Luiz Takao Miyamoto e de Megumi Iasunaga Miyamoto.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE STIVAL, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 17/10/1986, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Padua Stival e de Tânia Regina Marques 
Stival. A pretendente: DÉBORA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: 
consultora de viagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Tupã - SP, nascido aos: 
30/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Cardoso dos 
Santos Filho e de Solange Maria do Nascimento 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

O pretendente: VICENTE CANOSA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (02/06/1963), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Canosa e de Apparecida Herrera Canosa. 
A pretendente: ROBERTA HERRERA CANOSA, estado civil divorciada, profi ssão pro-
fessora, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/05/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Roberto Herrera e de Ivone dos Santos Herrera.

O pretendente: FERNANDO CESAR LOUREIRO, estado civil viúvo, profi ssão microempresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (09/12/1965), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Loureiro e de Djanira Ramos Loureiro. A pretendente: ELISANGELA VILAPIANO, estado 
civil divorciada, profi ssão biomédica, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (12/08/1978), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Vilapiano e de Benedita Vilapiano.

O pretendente: WILLIAM BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão com-
prador, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (29/04/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Irineu dos Santos e de Maristela Nunes Borges. 
A pretendente: JULIANA BRITO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
vendas, nascida em Piquet Carneiro - CE, no dia (24/10/1985), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paulo Brito e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: CICERO RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado, nascido em Correntes (1ª Zona de Garanhuns) - PE, no dia (06/12/1976), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Madalena Ester da Conceição. A 
pretendente: MARIA CRISTINA DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Garanhuns (1ª Zona) - PE, no dia (24/12/1973), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Quiteria de Barros Oliveira.

O pretendente: GUILHERME ALAMINOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, nascido 
em Santo André (1º Subdistrito) - SP, no dia (18/12/1991), residente e domiciliado nesta Capital 
- SP, fi lho de João Barbado Alaminos e de Keller Iemanjá Garcia Alaminos. A pretendente: 
FLAVIA LEITE ALVES, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (05/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luverci Leiva Alves e de Maria Aparecida Leite Alves. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: KLEBER SILVA AGUIAR, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
transito, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (08/10/1970), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Hercilio José  Aguiar e de Zilda da Silva Aguiar. A 
pretendente: CÁRIN CRISTINA FABIANO LUIZ, estado civil solteira, profi ssão operador 
de transito, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (07/08/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Lessa Luiz e de Marly Fabiano Luiz.

O pretendente: BRUCE DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia (23/07/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reginaldo dos Reis e de Maria Irani da Silva 
Reis. A pretendente: BEATRIZ SOARES NICE, estado civil solteira, profi ssão educadora, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/01/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Arnaldo Nice Junior e de Jocelene de Arruda Soares.

O pretendente: AILTON RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão coordenador de 
qualidade, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/09/1961), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jordilino Rodrigues e de Maria Aparecida de Ma-
ria Rodrigues. A pretendente: ELISANDRA DE PAULA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/05/1976), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Mamede de Paula e de Dirce Batista de Paula.
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Divulgação

Sumaia Villela/Agência Brasil

Cansada e desgastada, a dona de casa Eliene Pereira, 45 
anos, de Santa Cruz, município a cerca de 120 km de 
Natal, enterrou o corpo do fi lho no dia 20 de janeiro. 

Ela precisou ir à capital potiguar por três dias seguidos para 
reconhecer Diego Felipe Pereira da Silva, 25 anos, e liberar 
o corpo no Instituto Técnico-Científi co de Perícia (Itep). O 
jovem foi degolado durante a rebelião e recomendaram que 
a mãe aguardasse as buscas pela cabeça. Na sexta-feira, ela 
recebeu uma ligação comunicando a mudança.

“Eu fui, quando cheguei lá reconheci o corpo mesmo, 
porque tinha visto só por imagem. Levei na funerária, 
abriram o saco, aí conheci que era ele mesmo, meu me-
nino. Sem a cabeça. Ela [a funcionária do ITEP] mandou 

trazer eu 'truxe' sem a cabeça. Fazer o quê?”, conta. “Era 
horrível o corpo do meu fi lho, fi quei muito comovida. Mas 
enquanto eu não visse eu não acreditava. Queria ver ele, 
ver as pernas, os braços. Mesmo que não tivesse a cabeça, 
mas eu queria ver a realidade”.

Por causa do estado avançado de decomposição, a fu-
nerária recomendou a Eliene que não realizasse o velório 
e enterrasse o corpo o quanto antes, sem despedida, à 
noite, sem a família e os amigos. Mesmo assim, a mãe 
levou o fi lho à sua casa pela úlitma vez. “Meu fi lho pas-
sou um ano fora. Está fazendo justamente hoje, um ano 
e um mês. Ia sair em março”, disse ela há uma semana. 
“Eles me deram o caixão vedado todinho e colocaram 
um produto. Até falaram 'não sei como a senhora vai 
aguentar passar a noite com ele dentro de casa'. Eu disse 
'pode deixar, se ele tiver podre como for eu quero que 
ele passe a noite em casa'”.

Famílias aguardam liberação dos corpos no Instituto 
Técnico-Científi co de Perícia (Itep).
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Alguns portam bandeiras improvisadas com lençóis enquanto gritam palavras 
de ordem como “a vitória é nossa”.

D
iv

ul
ga

çã
o

Mãe conta 
drama de 
enterrar fi lho 
degolado
em Alcaçuz
O massacre ocorrido na penitenciária de Alcaçuz no dia 14 de janeiro, que deixou pelo menos 26 mortos, expôs 
falhas no sistema penitenciário, a dor da perda e questionamentos das famílias das vítimas. Ouvimos histórias

de quem perdeu fi lhos, maridos, primos e amigos. Um dos dramas que os parentes
enfrentaram foi o de enterrar os corpos degolados.

No dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, Eliene 
levou o corpo de Diego ao cemitério. Rodeada de curio-
sos, Eliene pediu para ver o fi lho pela última vez antes de 
enterrar o corpo. Não havia mortalha, roupa, nada. O saco 
do necrotério encobria o corpo. “[O caixão] passou uns 5 
minutos aberto. Comecei a endoidecer, puxando ele de 
dentro do saco. Aí pronto, fecharam e enterraram. É muito 
difícil enterrar um fi lho sem a cabeça."

Outras famílias ainda tinham esperança de que a cabeça 
fosse encontrada, e adiaram o enterro. A esposa do de-
tento M.P.S.N., morto aos 22 anos, que preferiu manter o 
anonimato dela e do marido, também não viu o corpo, só 
imagens. “É uma decisão que tem de ser tomada por toda 
a família. Ele tem uma família que o amava muito, assim 

como eu também o amo 
muito. Eu não queria que 
fosse dessa maneira, mas 
acho que o sofrimento será 
maior se não sepultar”, disse 
a universitária.

Com a voz fraca, pausada, 
a estudante prefere falar 
do futuro com que o casal 
sonhou. Namorados desde 
a adolescência, ela tentava 
mostrar a M.P. que ele de-
veria deixar a delinquência. 
“Quando eu o conheci, 
voltei a estudar para incen-
tivar. Comecei minha facul-
dade. Isso deixava ele muito 
feliz, era uma força que eu 
dava para ele, estudando 
e trabalhando, mostrando 
para ele que tem como 
você viver dignamente sem 

querer o que não é seu”.

O marido dela estava preso por dois crimes: o roubo de 
uma moto, com pena no semiaberto. Depois, ele foi preso 
novamente por subtrair um celular e migrou para o regime 
fechado. Há três anos estava preso em Alcaçuz, dos quais 
dois anos e cinco meses no Pavilhão 4 – onde ocorreu o 
massacre. Sairia no fi m do ano, segundo a esposa. “Já es-
tava tudo planejado pela gente, a família, para quando ele 
saísse. Perto da faculdade que eu faço tem uma escola de 
Ensino de Jovens e Adultos. A gente já tinha combinado 
que ele voltaria a estudar lá. Já tinha falado com amigos 
para conseguir um emprego para ele”, lembra.

Agora, a viúva diz que o próprio futuro está incerto. “Tudo 
o que eu planejava era para viver com ele. O concurso que 
eu pensava em passar fora do Rio Grande do Norte era 
para ir com ele. Não há mais para quê seguir esses planos. 
Minha cabeça está muito confusa”.

“Tenho que ter 
direitos”

Além da dor da perda, 
todos reclamam do que cha-
mam de omissão do Estado, 
de uma possível facilitação 
do ataque e do julgamento 
da sociedade. Muitas famílias 
relatam que entre os mortos 
no presídio nem todos ti-
nham ligação com a facção 
Sindicato do Crime do RN, 
que controla o Pavilhão 4 e 
é rival do Primeiro Comando 
da Capital (PCC).

“Nem todos que morre-
ram eram integrantes dessa 
facção criminosa. Muitos só 
estavam ali cumprindo sua 
pena para sair e lutar contra 
todo esse sistema e tentar se 

recuperar. Porque a mídia [...]eu tinha escolhido não falar 
sobre isso, porque eles não divulgam o que a gente diz, 
só o que a sociedade quer ver. Porque, para todo mundo, 
quem morreu ali foram marginais, bandidos. Bandido bom 
é bandido morto. Mas desde que esse bandido não seja seu 
irmão, seu marido, seu primo”, disse a esposa de M.P.

A estudante também questiona as circunstâncias do 
ataque, porque desde novembro o marido havia contado 
que tinha medo. Para ela, as mortes poderiam ter sido 
evitadas. “Quando aconteceu o massacre em Manaus foi 
quando eu fi quei com mais medo e pedi para ele sair mes-
mo. Ele dizia 'mas amor, eu não sou de nada disso'. 'Mas 
quando eles vierem não vão perguntar quem é e quem não 
é', disse para ele. "Aí ele falou que ia pensar. Quando pediu 
[a transferência] não era mais autorizado ninguém sair”. A 
viúva disse que a conversa foi no dia 8 de março.

A dona de casa Eliene também questiona por que o fi lho 
foi transferido para Alcaçuz. Diego foi preso pelo furto 
de uma bolsa. Cumpriu um ano na cadeia de Santa Cruz 
até ganhar o direito do semiaberto. Ele passou três noites 
dormindo no centro de detenção; na quarta, anunciou que 
fi caria em casa para, segundo a mãe, fi car perto da família. 
“Eu insistia, mas ele é meio teimoso. Quando foi um mês 
vieram pegar ele. Aí colocaram ele logo num canto daque-
le, perigoso, Alcaçuz. Porque eu acho assim, meu fi lho 
nunca vendeu droga, nunca matou gente, era um menino 
do semiaberto. Só porque não foi dormir botaram junto de 
uma facção daquela. Meu fi lho não tinha nenhuma facção. 
Meu fi lho era usuário [de droga], somente. Eu achei muito 
errado, muito”.

Diego também avisava para a mãe há meses que a situa-
ção estava tensa e havia ameaça de invasão do prédio por 
membros do PCC. “Ele estava dizendo que estava muito 
perigoso: 'peça para mim voltar pro [pavilhão] 2'. Ele estava 
lá e botaram pro 4. Eu disse: 'termina aí tua cadeia nesse 
pavilhão'. Ele disse: 'mãe, tá a maior bagunça aqui, o PCC 
quer invadir e matar a gente. Chore por eu (sic), porque 
eu posso não chegar em casa vivo'”, narra Eliene.

Investigação
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga como 

começou o massacre, e como os presos do Pavilhão 5 - pre-
sídio Rogério Coutinho Madruga, - conseguiram chegar até 
o Pavilhão 4. Para as famílias, o Estado já sabia do confl ito 
iminente e não o impediu. “Com certeza o governo é res-
ponsável. Lá era para ter segurança. Meu fi lho não foi vivo 
para lá? Era para ter voltado vivo. E o governo era para ter 
garantido. Ele não tinha nada a ver com as brigas lá. Ele 
não tava preso? Eles tavam tudo solto lá, igual que fosse 
no meio da rua. As celas de lá não tinham portão, nada. 
Não era para ser tudo dentro das grades, fechadinho? E o 
total de presos era muito grande lá”, argumenta a dona de 
casa de Santa Cruz.

"Que órgão eu procuro, a senhora sabe?" - perguntou a 
dona de casa à repórter. Sem saber quais são seus direitos, 
mas decidida a lutar por eles, Eliene tentará ser indenizada. 
“Foi um fi lho que eu perdi. Meu fi lho. É um pedaço de mim 
meu fi lho. Tenho que ter direitos”.



Cinco tendências 
para o futuro do 

serviço em campo
No mercado competitivo 

de hoje, os fornecedores 

de serviços devem 

repensar constantemente 

na melhor maneira de 

oferecer e aprimorar os 

serviços prestados. Esse 

processo deve ser algo 

constante, pois o melhor 

de hoje corre o risco de 

não ser bom o bastante 

amanhã

O cenário empresarial está 
mudando e as empresas 
estão adaptando-se a 

este novo panorama, no qual o 
serviço de qualidade é o princi-
pal diferenciador, especialmente 
em um mercado saturado. Os 
consumidores, que hoje pos-
suem expectativas elevadas, 
passaram a conduzir a economia. 
No mercado brasileiro o cenário 
não é diferente. 

Um estudo conduzido pela 
Accenture revelou que, somente 
em 2015, as empresas brasileiras 
perderam cerca de 217 bilhões 
de dólares como consequência 
de clientes que migraram para 
a concorrência insatisfeitos 
com os serviços prestados. O 
levantamento destacou ainda 
que, em função do mau atendi-
mento, 86% dos consumidores 
locais passaram a comprar de 
outros fornecedores – debanda-
da que poderia ter sido evitada 
pelas companhias em 92% dos 
casos.

Nesse contexto, todas as em-
presas de serviços em campo 
precisam fazer das exigências 
do cliente a sua prioridade. Fica 
claro que o gerenciamento móvel 
é a chave para conduzir o valor 
do negócio e é fundamental con-
siderar essas cinco tendências 
para compreender o futuro do 
serviço em campo:

1. Serviço como um 

diferencial

Qualidade e confi abilidade são 
pontos chave que demandam 
mais atenção das empresas de 
serviços, especialmente quando 
se trata de produtos de consumo. 
O serviço é o fator determi-
nante entre ganhar um novo 
cliente ou perder uma parcela 
de mercado. As organizações 
de serviços precisam estar à 
frente quando os consumidores 
comparam serviço semelhantes 
– e ter os recursos necessários 
para atendê-los, especialmente 
em um mercado cada vez mais 
competitivo.

2. Um novo cliente: o CFO

As empresas de serviços não 
somente vendem seus produtos 
ao usuário fi nal. Primeiramente, 
precisam estar aptas a oferecer 
uma nova oferta de serviços de 
campo que atenda os anseios 
dos mais altos níveis da orga-
nização. O que inclui o diretor 
fi nanceiro (CFO), que detém o 
poder de compra. Ao apresentar 
ferramentas de gestão de serviço 
em campo a uma determinada 
organização, é fundamental 
compreender o ambiente com-
petitivo em que ela se encontra.  
E os CFOs precisam ser informa-
dos do que a concorrência está 
fazendo e entender os benefícios 
da solução sugerida. Por meio da 
educação será possível atingir 
este objetivo.

3. A tomada de decisão: o 

que impulsiona a mudança?

Quando as empresas investem 
em uma solução de gerencia-
mento de serviço em campo 
(FSM), surgem muitas especu-
lações em torno desta mudança. 
É um grande investimento, por 
isso é tão importante ter uma 
visão sobre todos os aspectos 
periféricos. O único tópico em 
comum em toda esta discussão 
revelou-se a importância da vi-
sibilidade como um catalisador 
para a mudança. Afi nal, você 
não pode gerenciar ou melhorar 
aquilo que você não vê, que não 
pode quantifi car desde o início. 
Isso signifi ca que o debate sobre 
as soluções FSM e resultados 
afastou-se da equipe de entrega 
do projeto e dos usuários corpo-
rativos do dia-a-dia. E subiu para 
o topo da cadeia de negócios, 
para o nível de vice-presidente 
e CEO. Trata-se muito mais da 
necessidade de ver o quadro 
completo.

4. O défi ce de capacidades 

é uma lacuna geracional

Não é segredo que a nova 
geração ama aplicativos, afi nal 
foi criada na era digital e os 
utilizam desde sempre. Entre-
tanto, eles não têm habilidades 
aguçadas de engenharia. Por 
outro lado, as gerações mais ve-
lhas de profi ssionais de serviços 
entendem a mecânica e os ele-
mentos elétricos de forma mais 
apurada, mas tendem a resistir 
a soluções tecnológicas como, 
por exemplo, aplicativos para 
celular. As novas tecnologias 
como a realidade aumentada, 
poderiam preencher a lacuna 
entre os diferentes conjuntos 
de habilidades dos técnicos de 
serviço em campo? 

5. Extrair o máximo das 

soluções de gerenciamento 

da força de trabalho móvel 

por meio da personalização

As empresas que investem em 
uma solução sofi sticada de FSM 
podem gerar uma grande econo-
mia de custos e maior efi ciência. 
Trata-se de um projeto de grande 
escala, que começa com a esco-
lha da solução mais adequada 
e termina com a implantação e 
treinamento. As organizações 
visam ganhar o máximo valor de 
seus investimentos. Entretanto, 
as empresas têm diferentes 
necessidades, por isso não há 
solução padrão. A personalização 
é a chave para obter o máximo de 
sua solução FSM.

Repensar a melhor maneira de 
fornecer serviços é um desafi o 
constante para empresas de to-
dos os tamanhos. Investimento 
em soluções de apoio que melho-
ram a experiência com o consu-
midor através de respostas mais 
rápidas e maiores realizações 
de nível de serviço – ao mesmo 
tempo em que reduzem custos 
e aumentam a efi ciência dos 
recursos de campo – é algo que 
está rapidamente se tornando a 
norma. Tais soluções preveem, 
planejam e gerenciam forças 
de trabalho móveis em termos 
dos serviços que eles realizam, 
assim como quando e onde eles 
são realizados. Esse é o futuro 
do serviço em campo

(*) É Gerente Geral da ClickSoftware 
para América Latina, líder no 

fornecimento de soluções
para a gestão automatizada e

otimização da força de trabalho
e serviços em campo.
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News@TI
Efi ciência nos processos de negócios

@Os processos – tanto internos, quanto externos – de uma empresa 
são cada vez mais dependentes das tecnologias. Independen-

temente do tamanho ou área de atuação, toda companhia precisa 
ter um sistema de rede que suporte plenamente as informações 
que circulam por ela diariamente. Por isso, visando auxiliar o de-
sempenho, aperfeiçoar e potencializar a sua infraestrutura de rede, 
a Nap IT Network Solutions, empresa brasileira especializada em 
redes corporativas e integração de soluções em TI, adotou o PRTG 
Network Monitor, ferramenta de monitoramento de rede da Paessler 
AG (www.napit.com.br).

Engana-se o empreendedor que acredita 
que somente uma boa oferta de seu pro-
duto será sufi ciente para garantir vendas. 
Conforme o empreendedor digital e ide-
alizador dos sites Empreendedor Digital 
e Férias Sem Fim, Bruno Picinini, outros 
cuidados precisam ser tomados para¬ que 
o empreendimento seja bem-sucedido. 
No que diz respeito, especifi camente a 
negócios online, o especialista destaca 
algumas dicas práticas referentes a co-
pywriting, defi nido, por Picinini, como 
a arte de vender por meio de palavras. 
São sugestões relacionadas ao texto, que 
o empreendedor apresenta em vídeo, e-
mail, carta de vendas, com o objetivo de 
convencer o cliente, ou possível cliente, 
a visitar seu site, conhecer sua empresa 
e comprar seu produto.

Não obstante a oferta não ser o único 
item a ser considerado a fi m de gerar 
mais vendas, ela continua sendo muito 
importante. “Se a oferta não for algo que 
a pessoa realmente deseja, de nada vai 
adiantar. Tem que ser algo bom”, destaca 
o empreendedor digital. Contudo, é ne-
cessário que o empresário consiga provar 

que sua promessa pode ser cumprida. “Por 
exemplo, não adianta você dizer que sabe 
como ganhar 1 milhão de reais em 50 se-
gundos. É preciso provar que é possível”, 
diz Picinini. Esta prova deve ser baseada 
em argumentos sólidos, que podem ser 
depoimentos de autoridades, estudos 
científi cos e matérias jornalísticas.

O empreendedor precisa também, de 
acordo com Picinini, ser mais específi co 
em seus argumentos de venda. Nesse 
sentido, tome cuidado com excesso de 
adjetivos e advérbios. “Como regra básica 
para seu copywriting, releia seu texto, 
procure os adjetivos e advérbios e, se 
possível, corte-os. Eles quase não fazem 
diferença”, destaca. O especialista sugere 
que o empresário traduza os adjetivos e ad-
vérbios em informações mais específi cas, 
procurando explicar de maneira tangível 
por qual razão a oferta é tão boa quanto 
ele diz. O empreendedor argumenta que, 
no caso de advérbios, vale substituir “ra-
pidamente”, por exemplo, por um número 
de dias específi cos, que possam ser medi-
dos e marcados no calendário. Fornecer 
informações mais palpáveis já é, segundo 

Picinini, uma amostra de que o empresário 
sabe do que está falando.

No momento de estabelecer o preço do 
produto ou do serviço ofertado, Picinini 
recomenda que o empreendedor também 
seja mais específi co, dividindo o valor por 
mês, semanas ou dias, claro se o produto já 
não for oferecido dessa maneira. “Divida o 
valor por 365 e veja quando sai por dia. As-
sim, você conseguirá fazer as comparações 
que vemos em diversos lugares, como ‘esse 
produto não custará um café por dia. Não 
vale a penar obter todos estes resultados 
por menos de um café por dia? ’”, diz o 
especialista em negócios online. 

Conforme Picinini, comparações simples, 
com práticas do dia-a-dia, podem grudar 
sua oferta mais facilmente na cabeça do seu 
público-alvo. Dessa maneira, toda vez que 
um cliente ou possível cliente, que em um 
primeiro momento não deu muita atenção 
para sua oferta, se encontrar nessa situação 
ilustrada, ele pode recordar da sua empre-
sa. “Se a pessoa lembrar de você, há mais 
chances de ela abrir seu e-mail, clicar em 
um anúncio, ver um vídeo e comprar, em 
algum momento, no futuro” enfatiza.

Dicas práticas para aumentar suas 
vendas na Web

Luiz Riscado (*)
 

Hoje, um cliente pode ter 
um dispositivo em sua 
mesa, mas sua funcio-

nalidade real está na nuvem. 
A rede defi nida por software 
coloca no ambiente virtual 
as funções de roteamento e 
comutação, permitindo sua 
rápida reconfiguração. E a 
análise avançada junta tudo 
isso, dando outro signifi cado 
aos grandes volumes de dados 
e automatizando a aplicação de negócios e a otimização dos 
processos de rede.

Dados por toda a parte

Prevista para chegar ao mercado entre 2018 e 2020, a tecno-
logia 5G poderá lidar com um tráfego de dados equivalente a 50 
vezes o que existe hoje no 4G, o que é considerado algo crítico. 
Uma única chamada telefônica é capaz de criar centenas de 
pontos de dados a partir dos elementos da rede, como switches 
e roteadores, e a principal razão de uso da rede móvel passou a 
ser o tráfego de dados, e não o de voz.

Isso é apenas o começo. O número de assinantes na telefonia 
móvel deverá atingir quase 7 bilhões daqui a três ou quatro 
anos. Mas um desafi o ainda mais signifi cativo para a rede vem 
na forma de tráfego gerado por máquina (M2M), com o avanço 
da Internet das Coisas.

A gama de dispositivos conectados à internet e invisíveis para o 
usuário móvel é surpreendente, e a possibilidade de se conectar 
ainda mais está presente lá o tempo todo. Um carro hoje pode 
ter vários sensores eletrônicos que mantêm o funcionamento do 
motor, dos freios, dos recursos de segurança e muito mais. Co-
nectados à internet, esses sensores poderiam alertar o motorista 
sobre um problema no veículo, indicar o caminho para a loja de 
autopeças e agendar a próxima visita ao local.

Nas fábricas, as máquinas agora têm sensores eletrônicos para 
monitorar sua vida útil e seu desempenho, de modo que se possa 
agendar a manutenção preventiva. Em várias cidades nos Estados 
Unidos, tais sensores já monitoram a presença dos carros para 
gerenciar as vagas nos estacionamentos.

A Cisco e a GE estimam que haverá 1 trilhão de dispositivos conec-
tados em todo o mundo até 2020. Em 2014, eram "apenas" 5 bilhões, 
de acordo com a Machina Research. As estimativas apontam que 
esse número será de 27 bilhões em 2024. Na verdade, pode ser até 
mais, conforme novas aplicações sejam desenvolvidas para que se 
possa tirar proveito dos trilhões de sensores que teremos até lá.

A análise avançada é necessária para dar sentido aos dados e 
aplicá-los na solução de problemas de confi guração de rede, de 
gerenciamento de tráfego, de níveis de serviço para o cliente e 
muito mais.

A análise de dados e a 
rede da próxima geração
Quando falamos em rede da próxima geração, ela não se refere apenas à tecnologia 5G. Ela também 
engloba a antecipação de demandas por tecnologias emergentes e aplicações para a melhora de 
desempenho, garantindo a entrega de uma experiência de alta qualidade. A computação na nuvem 
permite ganhos em escala e versatilidade

Análise em tempo real

Com o Analytics, processos manuais, como a geração de relató-
rios sobre os dados presentes nos equipamentos dos fornecedores 
de TI - que antes poderiam levar semanas para serem concluídos 
-, passam a ser uma tarefa transformada em uma experiência 
quase que em tempo real.

O Analytics também se refere a responder perguntas, uma vez 
que permite fazê-lo de maneira autônoma. Eis algumas questões 
com as quais ele pode lidar e que são os mais comuns nas redes 
da nova geração:

Gestão de tráfego - Na Internet das Coisas, o tráfego de • 
dados pode ir de um ponto a outro sem passar por deter-
minada rota até chegar ao datacenter. O sensor pode fazer 
a comunicação com os pares, no modelo peer to peer, sem 
precisar passar por um intermediário. E o Analytics pode 
ajudar a determinar qual é o roteamento mais efi caz e 
aplicá-lo rapidamente;

Configuração de rede dinâmica - Junto com a rede • 
definida de software e a virtualização de funções de 
rede, o Analytics avançado pode monitorar os tipos de 
tráfego por região e reconfigurá-los para reequilibrar 
o tráfego de voz com o de dados. A análise avançada 
também pode ajudar no agendamento de interrupções 
planejadas, além de avisar sobre a ocorrência de paradas 
não previstas;

Gestão de nível de serviço - Com a aplicação do Analytics • 
ao uso que o cliente faz da rede, a operadora pode automa-
tizar o processo de otimização do plano de tarifas e criar 
anúncios de valor agregado ao serviço. O Analytics também 
pode classifi car os clientes como sendo de alto e baixo valor, 
garantindo que os recursos da rede sejam distribuídos da 
forma adequada.

Antes, a principal oferta de uma operadora de telefonia era uma 
rede de voz. Hoje, na rede da nova geração, a principal oferta é a 
rede em si. Voz, dados e vídeo - tudo isso será visto como valor 
agregado se for feito da maneira correta. E é para isso que serve 
o Analytics: fazer a coisa certa e em tempo real.

(*) É gerente de Vendas do SAS Brasil.
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3106-4171

Qua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09h
Móveis, Inf. e Eletros

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Notebooks,
Computadores, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Armários, Cadeiras,
Cama/Mesa/Banho,

Colchões, Cortinas, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1313131313hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Industrial

Balcões e Divisórias em
MDF

Qua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09h
Informática, Móveis e Eletros

Cadeiras, Toners,
Cilindros, Notebooks,
CPUs, Monitores, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Eletroeletrônicos e Utens.

Climatizadores,
Depuradores,

Aquecedores, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Desativação de Escritório

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Frigobares,

Gaveteiros, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros, Inf. e Telefonia

Ipod Apple, Sofás,
Estações de Trabalho,

Armários, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Cama/Mesa/Banho, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Eletrônicos e Informática

Servidores, Impressoras,
Eletrificadores,

Trituradores, Coletores, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Cerâmicas Portobello,
Transformadores, Quadros

Elétricos, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Escoras Metálicas,
Dutos, Telas de Nylon, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Ativos Corporativos

Mesas, Impressoras,
Monitores, CPUs,

Celulares, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 11.653.262/0001-71 - NIRE 35.224.034.927

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 01/02/2017
Data/Hora/Local: 01/02/2017, às 10hs, sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, São Paulo/SP. Convocação: dispensada. Mesa: Presidente Abrão Muszkat e Secretário Eduardo
Muszkat. Deliberações aprovadas por unanimidade: Reduzir o capital social da empresa proporcionalmente às
quotas de cada sócio, passando o capital social para o montantede R$ 90.000.000,00. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 01/02/2017.You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat,
Paladin Realty YI Homes Investors (Brazil), LP (p.p) Daniel Dias Takase, (p.p) Ricardo José da Silva Raoul.
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Esta quarta, o sexto dia da lunação torna o momento bom para o amor, os interesses econômicos e as viagens, embora possa 
prejudicar um pouco a saúde. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que leva a mudanças de planos, inquietação, ansiedade 
e aumenta a agressividade. Será um desafi o manter a calma para lidar com as adversidades durante toda a quarta-feira. O 
aspecto de Urano com Mercúrio pede mudança na forma de se comunicar, agindo de forma objetiva e prática, devendo para 
acertar e seguir sua própria verdade. Hora de deixar para trás formas de pensar que estejam superadas. A noite a Lua em 
aspecto positivo com o Sol traz clareza e vitalidade.
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O aspecto de Urano com Mercúrio 
pede mudança na forma de se co-
municar, agindo de forma objetiva 
e prática, devendo para acertar e 
seguir sua própria verdade. Não seja 
impulsivo aceitando a realidade e 
agindo de forma prática e com bom 
senso em tudo. 55/355 – Marrom.

O relacionamento deve melhorar com 
a Lua na fase nova em Áries. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes que foram adiadas e 
realize aquilo que foi preparado. É 
um momento de retomar atividade 
que foi iniciada e deixada ao acaso. 
79/479 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada 
e será preciso mudar as coisas 
de repente. Uma fase de intensas 
emoções fará com que exponha 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. Bom para realizar 
faxinas, rever hábitos, começar 
um programa ou até um regime. 
67/367 – Amarelo.

Precisa defi nir o que sente por al-
guém que atrai sua atenção. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas 
próximas. A Lua Nova torna o 
momento propício para cultivar os 
amores duradouros, levar adiante 
ou encontrar alguém que queira 
compromisso. 82/182 – Verde.

As relações amorosas iniciadas agora 
serão felizes, plenas e duradouras. 
Compromissos materiais serão 
produtivos e poderão gerar lucros. 
Arrisque-se um pouco mais se não 
continuará tudo como está.  É preciso 
mudar a rotina para prosperar neste 
começo de ano. 45/245 – Amarelo.

Hora de deixar para trás formas de 
pensar que estejam superadas. A 
noite a Lua em aspecto positivo com 
o Sol traz clareza e vitalidade. Deve 
retomar aquilo que começou e por 
razões diversas deixou ao acaso, sem 
concluir antes, faça agora tudo bem 
pensado. 72/272 – Amarelo.

Precisa resolver situações pessoais 
antigas, que ainda o perturbem 
nesta quarta. Há certa fragilidade 
para compromissos, assinatura de 
documentos importantes e fi anças.  
Cuide da sua saúde e evite viagens 
de última hora e coisas extravagantes 
nesta metade de semana. 77/877 
– Branco.

Mais realista e menos romântico, 
conseguimos perceber com quem 
podemos contar. O dia é bom para 
interesses econômicos prevalece-
rem e situações se renovarem. Na 
parte emocional, analise friamente 
a situação e fi que perto de alguém 
que lhe ajude com conselhos úteis. 
64/264 – Azul.

Com a Lua Nova é hora de encontrar 
alguém que queira compromisso ou 
então desistir de quem não quer. 
É um bom momento para avaliar 
a relação. A teimosia cria atritos e 
ressentimentos neste momento que 
é mais negativo. Evite a exagerada 
valorização pela ordem e limpeza. 
98/398 – Verde.

O dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor. Esteja preparado se 
algum atrito acontecer superar tudo 
de forma prática e com bom senso. 
As atividades ligadas a assuntos 
culturais através do comércio tende 
a trazer lucros e são as mais favore-
cidas. 87/487 – Branco.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira depois do aniversário. 
Problemas vêm acompanhados da 
tendência exagerada a críticas. As 
pessoas a sua volta devem ser ou-
vidas e seus conselhos e colocações 
que devem ser levados em conta ao 
tomar decisões. 42/242 – Azul.

Ouça opiniões de familiares ou 
amigos que poderão ajudar a rea-
lizar planos que tem em mente. 
Aconselha-se cuidado com decisões 
que impliquem em mudanças pro-
fundas na vida. Ouça um conselho 
que pode ajudá-lo muito, ouça a voz 
da experiência antes de agir para não 
errar. 83/483 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 1º de Fevereiro de 2017. Dia de São Piônio, São 
Henrique Morse, São Severo, Santa Veridiana e Dia do Anjo 
Ieratel, cuja virtude é a perseverança. Dia do Publicitário. 

O nome do mês de Fevereiro deriva de "Februs", que 

na mitologia romana representa o deus dos mortos, e a 

festa da purifi cação era celebrada nesta época do ano. 
Hoje aniversaria a atriz Sherilyn Fenn que faz 52 anos, o jogador 
Marcelinho Carioca que completa 46 anos e atriz Adriana Lessa 
nascida também em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui muita criatividade, 
mente aguçada, reações rápidas, além de ser prático, intuitivo. 
Ama a paz, a justiça, as ciências e as artes, podendo destacar-se 
na literatura e nas atividades esportivas. Obtém o conhecimento 
das verdades divinas e sucesso nos negócios. Pode ser ainda 
muito ousado e espontâneo. Precisa de liberdade e civilização, 
para viver bem e feliz. seu senso de visão pode inspirar as outras 
pessoas.

Simpatias que funcionam
Para dormir bem: Costure 1 pano branco, com 
linha da mesma cor, em forma de saquinho. Coloque 
1 punhado de manjericão dentro dele e feche. Ao 
anoitecer, coloque esse patuá debaixo de sua cama 
e deixe lá por 7 noites seguidas. No oitavo dia, jogue 
o patuá no lixo e reze 1 Credo ao seu anjo protetor, 
pedindo a ajuda dele para abençoar o seu sono.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:  
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Obra da exposição A Conversa Invisível.

Uma refl exão sobre o poder da palavra, em especial da 
palavra falada, em evocar imagens éo objetivo da exposi-
ção A Conversa Invisível. A partir de obras do Acervo Sesc 
de Arte Brasileira de diferentes tipos de mídias artísticas 
(fotografi a, pintura, performance) resgatamos o trabalho 
de artistas que discutem a oralidade na construção de 
mundos possíveis.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. De 
terça a sexta às 21h e sábados e domingos às 18h. Entrada franca. Até 18/02.
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Cena da peça “Invisíveis”.

Uma família fugitiva 
de um feudo medieval 
perseguida por questão 
religiosa, esconde-se 
junto a hordas de outros 
fugitivos e párias da 
sociedade nos arredores 
de Lutécia, a Paris 
antiga, assim nomeada 
pelos romanos à época 
de César no drama 
“Invisíveis”

Por uma casualidade, 
o chefe da família dá 
guarida e proteção a 

um ferido que encontra, sem 
saber que o mesmo é na ver-
dade um nobre germânico que 
busca se ocultar em solo fran-
cês, após ter cometido crime 
de traição contra seu Reino. 
O contato entre esses indiví-

Esperança
O descobrimento da bíblia para as personagens de Arrabal fazem com 

que trilhem caminhos sinuosos onde a salvação de todos os pecados é 
também o maior obstáculo no drama A Oração. Em contrapartida ao 
livro sagrado, suas questões esbarram no recente passado e no miserável 
presente. O livro é a esperança para obterem uma vida e destino com 
mais dignidade, pois percebem que nada do que viveram foi digno perante 
as leis cristãs. Com Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

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

Divulgação

Espírita
Adaptação do quinto livro de Francisco Cândido Xavier, pelo 

espírito de André Luiz, a peça “No Mundo Maior” trata das ques-
tões psíquicas que são analisadas a partir do plano espiritual 
por instrutores especializados no assunto que é chamado, por 
eles, de psiquiatria iluminada. Os esclarecimentos espirituais 
trilhando pela simplicidade e por exemplos possibilitam a to-
dos nós compreender como se processam e como devem ser 
administrados os casos de esquizofrenia, assim como fobias, 
epilepsia e muitas outras doenças que são simplesmente resga-
tes espirituais.O espetáculo focaliza também aspectos da vida 
no mundo espiritual e do intercâmbio entre desencarnados e 
encarnados, especialmente durante o repouso físico.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. Domingos 
às 20h. Ingressos: R$ 50. Até 12/02.

O espetáculo “Os Três Por-
quinhos”, adaptado e dirigido 
por Pitty Webo, inicia tempo-
rada no dia 4 de fevereiro. A 
montagem propõe um diver-
tido jogo lúdico, com comédia 
e aventura, abordando temas 
como solidariedade, medo 
e compaixão entre irmãos. 
A história acontece numa 
noite muito movimentada na 
fl oresta. O porquinho Puffy 
é estudioso, seu irmão Poffy 
é guloso e preguiçoso, e a 
porquinha Piffy é medrosa. O 
lobo inventa disfarces e julga 
dominar poderosas técnicas 

de convencimento para atrair 
os porquinhos. A encenação 
valoriza a construção física 
das personagens, busca um 
jogo ágil entre os atores, que 
brincam com instrumentos 
musicais e cantam em gromelô 
cantigas, como, “Marcha Sol-
dado”, “Ciranda Cirandinha” 
e “Hava Nagila”. Com Clau-
dio Marinho, Gígio Badaró, 
Kelita Carvalho e Victor Di 
Lourenço.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis, Av. Higienópolis, 618, tel. 
3823-2323. Sábados e domingos às 17h40. 
Ingresso: R$ 25. Até 26/03.

Drama

D
iv

ul
ga

çã
o

duos de origens tão diferentes, 
mas unidos pela necessidade 
comum de passarem desper-
cebidos, permite a discussão 
sobre alguns dos motivos das 

origens das invisibilidades so-
ciais e suas vertentes religiosas 
e políticas. Com Adriana Puga, 
Bruno Sangregório, Diego 
Diniz, Jonas Falcão, Marcelo 

Frias, Marco Faustino e Rei-
naldo Rodrigues.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 
172, Consolação, tel. 3257-3207. Sábados às 
22h. Ingresso: R$ 40. Até 04/03.

Mundos possíveis
Everton Ballardin

Refl exõesRefl exõesRefl exões
TAREFAS DE AMOR: Antes de examinar a nossa condição de espíritos 
devedores, na esfera da consanguinidade, vejamos o lar enobrecido 
em sua função de ofi cina do amor. Para isso, é importante fi gurar o 
teu próprio sonho de felicidade para além da experiência terrestre. 
Se houvesse de partir agora, ao chamado da desencarnação, decerto 
rogarias para teu imediato proveito o céu do retorno aos entes amados. 
Quem não terá, enquanto na Terra, residindo para lá das fronteiras 
da morte, um coração materno, um pai amigo, um irmão ou um com-
panheiro? Quem de nós não sentirá saudades de alguém, até que nos 
reunamos todos no doce país da União Sem Adeus? E muitos de nós, 
quando nos desenfaixamos do corpo denso, somos carinhosamente 
acolhidos pela dedicação dos que nos precederam, apesar dos dese-
quilíbrios que demonstremos, para a devida restauração em bases de 
amor. Assim também, os seres queridos do Plano Espiritual, quando 
necessitam do regresso ao plano físico, ansiando a conquista de paz e 
reajustamento, escolhem o nosso clima doméstico para as temporadas 
de serviço regenerativo ou reequilibrante de que sejam carecedores, 
atendendo sempre aos imperativos do amor que nos associam. Se 
guardas no lar alguém que te enternece pela enfermidade ou provação 
que apresente, não julgues teus cuidados à conta de culpa e resgate, 
mas, sim, desenvolve-os por tributo de reconhecimento e carinho, 
em favor daquele coração faminto de harmonia consigo mesmo que 
te procurou a companhia, em nome do afeto milenário que a ele te 
junge desde outras eras. Lembra-te de que o débito da ternura e da 
gratidão jamais termina. Teu lar é um ponto bendito do Universo em 
que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício 
dos outros e de ti mesmo, perante Deus. Pensa nisso e o amor te 
iluminará. (De “No portal da luz”, de Francisco Cândido Xavier, pelo 
Espírito de Emmanuel)Cena da peça “No Mundo Maior”.

Infantil
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Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 18/12/1979, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: José Carlos Gomes dos Santos e de Maria Ferreira 
dos Santos. A pretendente.: GLEICE RIBEIRO LEAL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/04/1984, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Evaldo Rodrigues Leal e de Conceição Ribeiro Fraga Leal.

O pretendente.: BRUNO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/06/1995, profi ssão: 
pizzaiolo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Adriana Sil-
va. A pretendente.: JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/05/1999, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Valderedo Ferreira dos Santos e de Doralice Ferreira dos Santos.

O pretendente.: MARCELO DA SILVA GAMA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
14/02/1981, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Carlos Reis Gama e de Agnalda Silva Gama. A pretendente.: JULIANA 
APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/07/1990, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João 
Batista da Silva e de Aparecida de Fatima Silva.

O pretendente.: FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/09/1985, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Ramalho Oliveira dos Santos e de Maria Aparecida de Alquimim 
Santos. A pretendente.: KELLY TAMARIS DOS SANTOS ESTEVÃO, natural de Cam-
pos do Jordão, SP, nasc.: 09/09/1991, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Daniel Estevão e de Creuza Inacia dos 
Santos Estevão.

O pretendente.: NATANAEL SIMÕES DE OLIVEIRA FILHO, natural de Miguel Calmon, 
BA, nasc.: 24/10/1986, profi ssão: analista de servicos, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Natanael Simões de Oliveira e de Edivanildes Maria 
dos Santos Oliveira. A pretendente.: BEATRIZ DOS SANTOS ANGELICA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 11/05/1991, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edilson da Frada Angelica e de Marli dos Santos 
Angelica.

O pretendente.: FELIPE AUGUSTO INOUE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/10/1987, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Rodolfo Yoshyo Inoue e de Lelia Maria Marques Inoue. A pretendente.: 
FLAVIA FERMINO FERRARI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/12/1988, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Pedro Ferrari e de Aparecida Fermino Ferrari.

O pretendente.: JOSÉ LAFAIETE DE AZEVEDO, natural de Glucinio-Santa Maria do 
Suacui, MG, nasc.: 25/05/1965, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: João Alves de Azevedo e de Conceição Batista do 
Nascimento. A pretendente.: UILIA LOIZA BARBOSA DE FREITAS, natural de Salinas, 
MG, nasc.: 23/01/1979, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Valdemar Moreira de Freitas e de Eurides Barbosa 
de Sousa.

O pretendente.: ALBERTO MONTEIRO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/02/1984, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Alberto Bezerra de Lima e de Solange Monteiro de Lima. A preten-
dente.: BIANCA APARECIDA RADIANTE DUARTE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/02/1988, profi ssão: promotora de eventos, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Valdemir Duarte e de Elaine Radiante Duarte.

O pretendente.: JHONNATAN CAIQUE SILVA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 23/11/1994, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Adilson de Souza e de Monica Andrea Silva de Souza. 
A pretendente.: JOYCE BRUNA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/03/1996, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José Bonifacio da Silva e de Gilvonete Maria da Silva Sapucaia.

O pretendente.: EDUARDO VINICIUS DE BARROS LOPES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/04/1991, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Julio Teixeira Lopes e de Lourdes José de Barros Lo-
pes. A pretendente.: JOYCE CARVALHO DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/01/1996, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Gildo Brito Silva e de Simone Carvalho de Souza.

O pretendente.: GILMAR DA SILVA RAMOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/09/1980, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jorge Eduardo Ramos e de Marinalva Conceição da Silva. A pretenden-
te.: ALESSANDRA BATISTA NOGUEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/12/1986, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Carlos Nogueira da Silva e de Vera Lucia Batista Nogueira.

O pretendente.: RICARDO DE SOUSA FILHO, natural de Caracol, PI, nasc.: 18/05/1994, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Ricardo de Sousa e de Rosilene Dias de Jesus de Sousa. A pretendente.: CIN-
TIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/02/1988, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Geraldo 
de Oliveira e de Clea Santos de Oliveira.

O pretendente.: MATHEUS WILLIAM DA SILVA GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/12/1994, profi ssão: atendente de loja I, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Carlos Alberto Gomes e de Rosemary Nazareth da Silva. A preten-
dente.: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/03/1997, 
profi ssão: atendente de restaurante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Sergio Dias de Souza e de Deuza do Nascimento Rodrigues.

O pretendente.: WILSON CANGE, natural de Delmas, Haiti, nasc.: 15/09/1988, pro-
fi ssão: desempregado, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Jean Demonssier Cange e de Jacqueline Joseph. A pretendente.: VANESSA APA-
RECIDA DIAS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/03/1990, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Plinio Fonseca dos Santos e de Regina Batista Dias.

O pretendente.: JOSÉ CARLOS ARANDA PEREIRA, natural de Tupi Paulista, SP, 
nasc.: 25/02/1966, profi ssão: mecanico de manutencão, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Constantino Aranda e de Deolinda Pereira 
Aranda. A pretendente.: ANA CRISTINA DUARTE LEITE, natural de Votorantim, SP, 
nasc.: 11/09/1970, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: José de Souza Leite e de Otelina Duarte Leite.

O pretendente.: PAULO CESAR DE QUADROS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/02/1987, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Izaias Martins de Quadros e de Ednei Pereira de Quadros. A pre-
tendente.: LILIANE SOARES DEODATO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/03/1985, profi ssão: atendente I, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Antonio Deodato da Silva e de Ismenia Ferreira Soares da Silva.

O pretendente.: DIONIZIO DOS SANTOS FILHO, natural de Vitória da Conquista, BA, 
nasc.: 07/03/1978, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Dionizio dos Santos e de Geny Carneiro de Jesus. A preten-
dente.: EGLES MARIA DA CONCEIÇÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/10/1980, 
profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Ana Maria da Conceição.

O pretendente.: JONES MEDRADO ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/10/1988, 
profi ssão: assistente de pcp, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Lorisval Cerqueira Alves e de Edineide Santos Medrado. A pretendente.: JOICE 
FERREIRA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/01/1991, profi ssão: auxiliar 
de negociação, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Gil-
son Pereira Santos e de Gildete Ferreira Santos.

O pretendente.: DOUGLAS APARECIDO CARDOSO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/09/1991, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Sidinei Aparecido Cardoso e de Maria Aparecida Luiz dos San-
tos Cardoso. A pretendente.: AMANDA MARIA SANTOS FLORENCIO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 26/10/1994, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Jocildo Barbosa Florencio e de Maria Irany dos Santos.

O pretendente.: EDSON APARECIDO DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
11/09/1982, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Alves da Silva e de Leontina Maria Amorim da Silva. A pretendente.: 
PALOMA DE OLIVEIRA RUY, natural de Poços de Caldas, MG, nasc.: 17/02/1987, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Vagner Munhoz Ruy e de Raquel Felix de Oliveira Ruy.

O pretendente.: DOMICIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Barreiros, PE, nasc.: 
12/02/1976, profi ssão: padeiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: João Francisco da Silva e de Maria Madalena da Silva. A pre-
tendente.: MARIA JOSÉ DE LIMA CONSTANTINO, natural de Ribeirão, PE, nasc.: 
16/07/1971, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: José Manoel Constantino e de Maria Dionesia de 
Lima.

O pretendente.: ERASMO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/04/1993, profi ssão: corretor de seguros, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Ademilton Lopes de Souza e de Ines Oliveira de Souza. A preten-
dente.: JENNIFER BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/02/1996, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Jurandi Caires de Oliveira Junior e de Jucielma Batista de Araujo.

O pretendente.: AMAURY COYADO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/08/1977, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Antonio Pedro da Silva e de Aparecida Coyado Silva. A pretendente.: LILLIAN CILE-
NE DIAS PINTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/04/1994, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Dias Pinto e 
de Katia Cilene da Silva.

O pretendente.: VICTOR DE CARVALHO CARINI, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
08/07/1987, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Valdemar Aparecido Carini e de Eliana Beserra de Carvalho Carini. A 
pretendente.: CINTIA LEMES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 08/03/1988, 
profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Durval Barbosa da Silva e de Maria Conceição Lemes.

O pretendente.: GUSTAVO GARCIA FIORI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/01/1996, 
profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
João Marcos Fiori e de Cheila Garcia Paixão Fiori. A pretendente.: ALYNE OLIVEIRA 
SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/04/1997, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Valmecir Custodio de Souza e de 
Rosangela Cavalcante Oliveira Souza.

O pretendente.: VALDOMIRO CARVALHO ARAUJO, natural de Jitauna, BA, nasc.: 
20/12/1958, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Laudelino Manoel de Araujo e de Olisvalda Carvalho Araujo. A preten-
dente.: LUCIENE SANTOS AMPARO, natural de Itaibo-Jequie, BA, nasc.: 15/06/1980, 
profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio de Jesus Amparo e de Jailda Santos Amparo.

O pretendente.: GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/08/1995, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Cavalcante de Sousa e de Rute Clementino de Sousa. A preten-
dente.: FERNANDA ALVES FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/02/1997, 
profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Anderson da Silva Ferreira e de Ivanete de Souza Alves.

O pretendente.: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO, natural de Pombal, PB, 
nasc.: 29/08/1989, profi ssão: sondador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Pereira de Andrade e de Maria de Fatima da Conceição 
Andrade. A pretendente.: GERALDA ALMEIDA DOS SANTOS FILHA, natural de Pau-
lista, PB, nasc.: 30/03/1984, profi ssão: cabelereira, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Lima dos Santos e de Geralda Almeida dos 
Santos.

O pretendente.: JAIRO SILVA SOARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/10/1993, 
profi ssão: cartazista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Maria Soares e de Rute da Conceição Silva Soares. A pretendente.: RAISSA 
SOUZA MACEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/10/1999, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ernani Dias Macedo 
e de Raquel de Souza.

O pretendente.: DAVID SANTANA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/11/1991, profi ssão: controlador acesso, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Carlos dos Santos e de Sandra Santos de Santana. A pre-
tendente.: TAIANI BARCELOS BENICIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/10/1996, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Samuel Martins Benicio e de Rosimar Barcelos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO GARCIA MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de abril de 1988, residente e domiciliado em São 
Caetano do Sul - SP, fi lho de Rosemeire Garcia Mariano. A pretendente: LUCIANA DE 
SÁ ORLANDO, estado civil solteira, profi ssão comerciária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08 de junho de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Orlando e de Maria Lucia Dias de Sá Orlando. Obs.: Edital procedente da Unidade 
de Serviço de São Caetano do Sul - SP.

O pretendente: SAMUEL LOPES FARIA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 02 de dezembro 
de 1977, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Lopes Faria 
e de Eunice Soares Faria. A pretendente: ELIANA MATIKO KOMENO, estado civil solteira, 
profi ssão fonoaudióloga, nascida em Piedade - SP, no dia 03 de abril de 1982, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Toyoshi Komeno e de Toshico Komeno.

O pretendente: REINALDO SIQUEIRA VALERIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Diadema (Registrado no Jabaquara) SP, no dia 19 de 
outubro de 1983, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de João 
Carlos Pereira Valeriano e de Helena Siqueira. A pretendente: THAIS REGINA SILVA 
RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 04 de outubro de 1982, residente e domiciliada na Vila Carrão, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Rodrigues e de Denise Silva Rodrigues.

O pretendente: LEANDRO VANNUCCI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 16 de outubro de 1982, residente e 
domiciliado no Parque Maria Luiza, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Vannucci e de Sandra 
Maria de França Vannucci. A pretendente: WÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo (Registrada em Indianópolis) 
SP, no dia 14 de março de 1985, residente e domiciliada no Parque Maria Luiza, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Basilio de Oliveira e de Valentina Maria Mistrello de Oliveira.

O pretendente: JEAN MAICO PETTER DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Peritiba - SC, no dia 02 de julho de 1987, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Valdir José do Nascimento e de Eloise 
Maria Petter. A pretendente: ELAINE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, no dia 29 
de novembro de 1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo de 
Oliveira Santos e de Maria Elisangela de Oliveira Santos.

O pretendente: RAPHAEL RASOPPI NETO, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29 de outubro de 1963, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Nicolau Rasoppi e de Marlene Rasoppi. A pretendente: 
MONICA ALVES FELICIANO, estado civil divorciada, profi ssão professora universitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11 de junho de 1963, residente e domiciliada na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jose Feliciano da Silva e de Elvira do Rosario Feliciano.

O pretendente: THIAGO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 25 de setembro de 1985, 
residente e domiciliado na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lho de Milton Florentino da 
Silva e de Nilza Correia Alves. A pretendente: NATALIA CRISTIANE ALVES QUARESMA 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão assistente de Recursos Humanos, nascida 
em São Paulo (Registrada no Itaim Paulista) - SP, no dia 13 de julho de 1992, residente 
e domiciliada na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lha de Zezito Pereira de Almeida e 
de Solange Aparecida Alves Quaresma.

O pretendente: VINÍCIUS IKEDA ARANTES FERNANDES DE FIGUEIREDO, estado civil 
solteiro, profi ssão industrial, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 
10 de março de 1990, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio 
Arantes de Figueiredo e de Márcia Lucia Fernandes. A pretendente: MURIEL AVILA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo (Registrada no 
Jardim Paulista) SP, no dia 17 de fevereiro de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Edison Luiz de Oliveira e de Mariangela Avila de Oliviera.

O pretendente: VINÍCIUS RAMOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
importação, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 24 de setembro 
de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Cardoso 
Pereira e de Eliana Ramos Pereira. A pretendente: CAROLINA PORTILHO MALAQUIAS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida em São Paulo (Registrada 
no Alto da Mooca) SP, no dia 19 de fevereiro de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Eliel Francisco Malaquias e de Éber Portilho Malaquias.

O pretendente: ALEX PAULO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado em São Miguel Paulista) SP, no dia 31 de maio de 1991, 
residente e domiciliado no Jardim Caguassu, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Paulo de Oliveira 
e de Antonia de Paula Oliveira. A pretendente: JANAÍNA SAMPAIO MARCIANO, estado civil 
solteira, profi ssão técnica saúde bucal, nascida em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) 
SP, no dia 01 de outubro de 1991, residente e domiciliada no Jardim Caguassu, São Paulo - 
SP, fi lha de Marcio de Jesus Marciano e de Elisangela Cristina Sampaio Marciano.

O pretendente: ANDERSON DO ROSARIO FULGENCIO DA SILVA, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, 
no dia 03 de março de 1987, residente e domiciliado no Jardim das Rosas, São Paulo 
- SP, fi lho de José Carlos Fulgencio da Silva e de Clemilda Anunciação do Rosario. A 
pretendente: NATHÁLIA DA CUNHA BUENO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Santo André (Registrada no 1º Subdistrito) - SP, no dia 28 de dezembro de 
1991, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre 
Bueno e de Simone Cristina da Cunha.

O pretendente: FILIPE MATOS FRAZÃO, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 29 de setembro de 1984, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ildo Frazão Filho e de 
Magda Ventura de Matos Frazão. A pretendente: FERNANDA KAIRYS SOARES, 
estado civil solteira, profi ssão executiva de vendas, nascida em São Paulo (Registrado 
no Belenzinho) SP, no dia 25 de junho de 1986, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Wanderley Soares e de Geny Kairys Soares.

O pretendente: MARCELO DA SILVA JUSTO, estado civil solteiro, profi ssão aeroviário, 
nascido no Rio de Janeiro (Registrado na 5ª Circunscrição Lagoa Gavea) RJ, no dia 
14 de novembro de 1968, residente e domiciliado na Vila Zilda, São Paulo - SP, fi lho 
de Gilberto Pacheco Justo e de Maria da Gloria Solidade Silva Justo. A pretendente: 
ANDREA LILIANA LOPEZ, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em 
Lanús, Buenos Aires, Argentina, no dia 10 de janeiro de 1967, residente e domiciliada 
na Vila Zilda, São Paulo - SP, fi lha de Martin Hugo Lopez e de Nelly Antonia Cruz de 
Lopez.

O pretendente: MARCIO ROBERTO ALVES DE BRITO, estado civil divorciado, 
profi ssão consultor técnico, nascido em São Paulo - SP, no dia 05 de agosto de 1981, 
residente e domiciliado no Jardim Novo Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Eginaldo Alves 
de Brito e de Benedita Agripina Alves de Brito. A pretendente: TAINAN PEREIRA DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 12 de agosto de 1981, residente e domiciliada no Jardim Novo Carrão, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio José Pereira dos Santos e de Neildes Pereira dos Santos.

O pretendente: ADALBERTO RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
agente de safety, nascido em Ilhabela - SP, no dia 10 de maio de 1984, residente e 
domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira e de Maria 
Rodrigues Ferreira. A pretendente: CAMILA APARECIDA GUILHERMONI, estado civil 
solteira, profi ssão agente de viagens, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, 
no dia 15 de outubro de 1983, residente e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo 
- SP, fi lha de Jose Roberto Guilhermoni e de Veralucia Sousa Santos Guilhermoni.

O pretendente: JOSÉ ADAIAS DA ROCHA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar adminstrativo, nascido em Picos (Registrado em Itainópolis) PI, no dia 21 
de julho de 1992, residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lho 
de José Adão de Lima Alves e de Auxiliadora Anália da Rocha Alves. A pretendente: 
BRUNA FERREIRA NUCCI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Registrado em Guaianases) SP, no dia 31 de agosto de 1996, residente e domiciliada 
no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lha de Elias Nucci Marli Ferreira da Silva Nucci.

O pretendente: THIAGO SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão instrumentador 
cirúrgico, nascido em São Paulo (Registrado no Jardim Paulista) SP, no dia 11 de abril 
de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Claudecir 
Sanches e de Maria Lucia Sanches. A pretendente: PRISCILA MIDORI YOSHIDA, 
estado civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em São Paulo (Registrada na 
Vila Formosa) SP, no dia 30 de maio de 1989, residente e domiciliada na Vila Carrão, 
São Paulo - SP, fi lha de Kazuo Yoshida e de Julia Estsuco Akamine Yoshida.

O pretendente: FELIPE KENJI TEIXEIRA YAMAUCHI, estado civil solteiro, profi ssão 
editor de vídeo, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 18 de abril de 
1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Yoshikazu 
Yamauchi e de Sonia Maria Teixeira Yamauchi. A pretendente: ADRIANA CARRIERI, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Mariana) SP, no dia 09 de janeiro de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Angelo Carrieri Junior e de Ana Maria Porphirio da Silva Carrieri.

O pretendente: LEANDRO GUERRA DAL BELLO, estado civil solteiro, profi ssão 
frezador ferramenteiro, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 
25 de março de 1994, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Moacir Dal Bello e de Leila Maria Guerra Dal Bello. A pretendente: BRUNA PAIXÃO DE 
ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminstrativo, nascida em São Paulo 
(Registrada em Itaquera)  SP, no dia 17 de outubro de 1997, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de João Nunes de Araújo Neto e de Soeli Aparecida 
Ferreira.

O pretendente: LEONARDO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
hidráulico, nascido em São Paulo (Registrado na Alto da Mooca) SP, no dia 20 de junho 
de 1996, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de João Nunes 
de Araujo Neto e de Soeli Aparecida Ferreira. A pretendente: VICTÓRIA SAMPAIO 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 12 de outubro de 1997, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Josafá Ferreira Barbosa e de Estela Maria Sampaio 
Ferreira.

O pretendente: AKRAM BASSAM BICHER, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido em Beiruti, Líbano, no dia 01 de janeiro de 1992, residente e domiciliado 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Bassam Bicher e de Fatima Al Safadi. A pretendente: 
REBECA OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santo 
André - SP, no dia 09 de outubro de 1992, residente e domiciliada em São Bernardo do 
Campo - SP, fi lha de Mauro da Silva e de Maridete Oliveira Silva.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES NERIS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 09 de junho de 1983, residente e domiciliado 
na Vila Nova Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rodrigues Neris e de Judite 
Pereira Neris. A pretendente: MARCELA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) 
SP, no dia 07 de outubro de 1982, residente e domiciliada na Vila Nova Manchester, São 
Paulo - SP, fi lha de Silvio dos Santos e de Maria Marta Nogueira.

O pretendente: SIDNEY GERCINO DE CARVALHO JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão barbeiro, nascido em São Paulo (Registrado na Penha da França) SP, no 
dia 22 de fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho 
de Sidney Gercino de Carvalho e de Maria Petrucia Lima de Carvalho. A pretendente: 
TALITA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, no dia 08 de setembro de 1988, residente e 
domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Rosemeire Garcia dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DOUGLAS CARAMELO SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13 de janeiro de 1976, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Aderito Barros de Souza 
e de Odete de Jesus Caramelo Souza. A convivente: LUCIANA APARECIDA GISSI DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Centenário do 
Sul - PR, no dia 04 de outubro de 1983, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lha de Jair Miguel de Oliveira e de Cirlei Bernadete Gissi. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido 
pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O pretendente: LEANDRO DIMITROV CAMINADA, estado civil solteiro, profi ssão biólogo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Leopoldo Caminada de Oliveira e de Marilene Dimitrov Caminada. 
A pretendente: VANESSA RUFFA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Rodrigue e de Elizete Emilia Ruffa Rodrigues.

O pretendente: FABIO SADER, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 21/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sadala José Sader Junior e de Solange Regina Delpupo Sader. A pretendente: 
JAMILA CÔCO RAINHA, estado civil solteira, profi ssão socióloga, nascida em Venda Nova 
- Conceição do Castelo - ES - SP, no dia 11/09/1986, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Marques Rainha e de Valdete Côco Rainha.

O pretendente: LUCAS SOARES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
logística, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Ananias Gomes e de Silmara Soares Go-
mes. A pretendente: KAMILA LEITE DE MARTINI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de controle de qualidade, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo de Martini e de Eliane 
Leite de Martini.

O pretendente: VINÍCIUS LANGONI, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Langoni Junior e de Cintia de Sá. A pretendente: FERNANDA 
SANCHEZ NUNES, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Nunes Gentil e de Sandra Lopes Sanchez Nunes.

O pretendente: RICARDO DA SILVA GERBELLI, estado civil solteiro, profi ssão ferra-
menteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 22/04/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Roberto Gerbelli e de Edna Maria da Silva 
Gerbelli. A pretendente: DENISE ALVARES BARRETO, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/10/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Barreto e de Guiomar Alvares Barreto.

O pretendente: KALLAN FELIPE ORNELLAS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 23/06/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alberto dos Santos Rocha e de Maria 
das Graças Ornellas Rocha. A pretendente: ARIANE ROLIM ORTOLANI, estado civil 
solteira, profi ssão lider comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Ortolani e de 
Silvia Esmeralda Rolim.

O pretendente: JOSÉ WILSON MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jacinto Januário Mendonça e de Sebastiana Apa-
recida Mendonça. A pretendente: JULIANA TORRES CORRÊA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/09/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laércio Wirth Corrêa e de Vania 
Benites Torres Corrêa.

O pretendente: RODRIGO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão aeronauta, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 30/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ronaldo de Almeida e de Rosângela da Silva de Almeida. A pretendente: 
ALINE MANTOVAN CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão química, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia 08/05/1990, residente e domiciliada em Americana - SP, 
fi lha de José Geraldo Marsola Corrêa e de Vera Lucia Mantovan Corrêa.

O pretendente: THIAGO ARAUJO SAVIANO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1983, residente e domiciliado em São Bernardo 
do Campo - SP, fi lho de Antonio Carlos Araujo Saviano e de Sueli Nogueira de Araujo 
Saviano. A pretendente: EVELYN GIULIANE DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão professora de inglês, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/10/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Aparecido do Nascimento 
e de Zilda dos Santos Brito do Nascimento.

O pretendente: JOHNNY CARDOSO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cardoso Pereira e de Edileuza Aparecida 
Cardoso Pereira. A pretendente: ANA TÉRCIA BEZERRA MONTEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Inhuma - PI, no dia 28/07/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Borges Monteiro e de 
Maria Natal Bezerra Monteiro.

O pretendente: THIAGO DE SOUZA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 10/08/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaias Garcia e de Rosemeire Madalena de 
Souza. A pretendente: JAQUELINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de farmácia, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juacy José de Oliveira e de 
Juciara Cordeiro do Nascimento Oliveira.

O pretendente: FERNANDO FERRAZ BARBIERI, estado civil divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Duilio Barbieri Filho e de Reginilda Elena 
Ferraz Barbieri. A pretendente: MARCELA MORETTO RODRIGUES PEDRO, estado 
civil divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 20/02/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Leonio Correia Rodrigues Pedro e de Juraci Moretto.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JOSE SALOMÃO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/294.FLS.076-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e um 
(22/03/1991), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, número 1613, bloco 
C, apartamento 42, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Penha de 
Menezes. VIVIAN DE OLIVEIRA CAMPOS, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida em Perus, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos 
e oitenta e um (05/04/1981), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, número 
1613, bloco C, apartamento 42, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises 
Franco de Campos e de Ana Maria de Oliveira Campos.

CÍCERO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, nascido em Itaíba, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A-31,FLS.287 ITAÍBA/PE), Itaíba, PE no dia dez de no-
vembro de mil novecentos e sessenta e três (10/11/1963), residente e domiciliado Rua 
Zituo Karazawa, número 2007, casa 10, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Bizerra da Silva e de Maria Gracina da Silva. MARIA DE LOURDES GOMES DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Paraguaçú Paulista, neste 
Estado, Paraguaçú Paulista, SP no dia dez de junho de mil novecentos e cinquenta e 
oito (10/06/1958), residente e domiciliada Rua Zituo Karazawa, número 2007, casa 10, 
Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Gomes da Silva e de Rosa 
Maria da Conceição.

HENRIQUE NEVES GUSMÃO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ministro reli-
gioso, nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/129.FLS.243-SANTANA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (13/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, número 1411, bloco 09, apartamento 32, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Milton Gusmão dos Santos e de Patricia das Neves 
Gusmão dos Santos. SAMANTHA DA SILVA TONZAR, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/065.
FLS.193-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa 
e três (11/05/1993), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, número 1411, bloco 09, 
apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odilio Tonzar de Lima e de Maria 
Aparecida da Silva.

FRANCISCO EDES RODRIGUES FONCECA, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/510.FLS.081-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(16/09/1993), residente e domiciliado Avenida Caititu, número 1.079, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bernardo 
da Fonseca e de Luiza Rodrigues Bernardo. JOYCE PEREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta 
Capital (CN:LV.A/213.FLS.044-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/01/1984), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, número 1.079, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Dulcinéia Pereira da Silva.

ANDERSON ROCHA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de merchandising, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.047 VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e oito (07/03/1988), residente 
e domiciliado Rua Serrana, número 98, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Luiz Matos e de Maria Divina Rocha. THAYS GOMES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/153.
FLS.009-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (08/11/1991), residente e domiciliada Rua Serrana, número 98, casa 
02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenilson Gomes de Souza 
e de Katia Cilene Brazilino.

JOSIAS FERREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão empreendedor individual, 
nascido em Sento Sé, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.124 SENTO SÉ/BA), Sento 
Sé, BA no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (11/02/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Sal da Terra, número 54, bloco 01, apartamento 42, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Ferreira 
Gomes e de Marlene Moreira Gomes. ROSANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Sento Sé, Estado da 
Bahia, Sento Sé, SP no dia sete de abril de mil novecentos e setenta e seis (07/04/1976), 
residente e domiciliada Rua Sal da Terra, número 54, bloco 01, apartamento 42, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu Lima do 
Nascimento e de Celina Ferreira Borges.

DANIEL VIRGINIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-177,FLS.127 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (17/02/1993), residente e domiciliado 
Rua Arte do Sol, número 559, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ediney Jardim dos Santos e de Eliane Virginio. JÉSSICA SANTOS ROSA, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Entre Rios, Estado da Bahia (CN:LV-A-
023,FLS.227-IBATUÍ ENTRE RIOS/BA), Entre Rios, BA no dia quatro de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (04/05/1995), residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 
número 559, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Lima 
Rosa e de Fernanda Ribeiro dos Santos Rosa.

REINIVALDO RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em Jacobina, Estado da Bahia, Jacobina, BA no dia vinte e três de abril de mil novecen-
tos e setenta e quatro (23/04/1974), residente e domiciliado Rua Flor do Céu, número 
60-A, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José da 
Silva e de Teofi na Ribeiro da Silva. MARILENE SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada, nascida em Itainópolis, Estado do Piauí (CN:LV.A/006.FLS.152V 
ITAINÓPOLIS/PI), Itainópolis, PI no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (14/01/1984), residente e domiciliada Rua Flor do Céu, número 60-A, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Simão da Silva e de Iraci 
Anisia dos Santos Silva.

THIAGO BIZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor comercial, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/03/1989), residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, número 
328, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Antunes 
da Silva e de Maria Aparecida Bizerra da Silva. MARCELA DO BELÉM MOTA DA 
COSTA, estado civil divorciada, profi ssão tradutora, nascida em São Sebastião, neste 
Estado, São Sebastião, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (11/12/1995), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, número 328, casa 
01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernandes da Costa 
e de Siumara do Belém Mota.

ELIEL CÂMARA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nasci-
do em Simões Filho, Estado da Bahia (CN:LV.A/062.FLS.117V SIMÕES FILHO/BA), 
Simões Filho, BA no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa (08/09/1990), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, número 2.035-B, 
casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lemuel Magalhães Nas-
cimento e de Marli Câmara Nascimento. HELLEN CRISTINA SOUZA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/198.FLS.162-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro (23/02/1994), residente e domiciliada Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, número 2.035-B, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Martins dos Santos e de Silene Raimunda Silva 
de Souza dos Santos.

DANIEL LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.382-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (21/12/1979), residente 
e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, número 577, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubaldo Lopes da Silva e de Maria da Conceição Lopes 
da Silva. DENISE FERREIRA LAU, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.095V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta (07/04/1980), residente 
e domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, número 577, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saturnino Diniz Lau e de Marlene Ferreira Lau.

RENATO CORREA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/430.FLS.203-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos 
e noventa e seis (15/03/1996), residente e domiciliado Rua Teodósio de Araújo, nú-
mero 140, Limoeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Naldivo Viana dos Santos 
e de Edineide Correa dos Santos. KAROLINE PORTELA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/239.FLS.289 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa 
e seis (07/01/1996), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, número 106, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eneas Portela dos Santos e de 
Marcia de Paula Mariano dos Santos.

LOURIVAL LIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
Catende, Estado de Pernambuco, São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e quarenta e nove (12/09/1949), residente e domiciliado Rua Camuengo, 
número 832, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Leão da Silva e de Euridice Lira da Silva. MARIA DA CONCEIÇÃO JESUS 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Ilhéus, 
Estado da Bahia, São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e setenta e 
seis (12/09/1976), residente e domiciliada Rua Camuengo, número 832, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Arcanjo de Souza e 
de Maria Rita Santos de Jesus.

WASHINGTON CECILIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.284-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e nove (23/04/1989), 
residente e domiciliado Rua Goivinho da Praia, número 43-B, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cecilio da Silva e de Irandi Francisco da Silva. JAQUELINE 
SALES DOS RAMOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Sirinhaém, 
Estado de Pernambuco, Sirinhaém, PE no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos 
e noventa e três (24/07/1993), residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, número 
43-B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Sales dos Ramos 
e de Maria Betânia Ferreira da Fônseca.

RAPHAEL BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mêcanico, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/315.FLS.246-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (02/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Praia Catimbaú, número 115, Jardim Beatriz, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Juarez Bezerra da Silva e de Jucileide Soares Chagas da Silva. 
JUCIANE JADE OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/040.FLS.193-3º DISTRITO DE JABOATÃO 
DOS GUARARAPES/PE), Recife, PE no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e um (24/07/1991), residente e domiciliada Rua Praia Catimbaú, número 115, 
Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jucélio Alves de Lima e de Juceli 
Maria Oliveira de Lima.

WALDIR MARTINS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/098.FLS.055 MONTES CLAROS/MG), Montes 
Claros, MG no dia onze de abril de mil novecentos e setenta e um (11/04/1971), residente 
e domiciliado Rua Airton Senna, número 518, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Cardoso Borges e de Geralda Martins de Freitas. 
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Araçuaí, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/073.FLS.044 ARAÇUAÍ/MG), Araçuaí, MG 
no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e quatro (15/07/1974), residente e 
domiciliada Rua Airton Senna, número 518, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Edite do Nascimento.

EDUARDO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (12/01/1965), residente e domiciliado Rua 
das Boas Noites, número 712, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Borborema de Albuquerque e de Rosalina Sartori de Albuquerque. LUCIANA 
DE JESUS FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de RH, nascida em Subdistrito 
Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 205,FLS.102V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove (02/06/1989), residente e 
domiciliada Rua das Boas Noites, número 712, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria José Ferraz Ocanha.

CARLOS ALBERTO PACHECO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de segurança, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/033.FLS.113V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e sessenta e seis (21/06/1966), 
residente e domiciliado Rua José Manuel Martins, número 35, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manuel Venancio de Sousa e de Sancia Pacheco de Sousa. SANDRA ENE-
DINA DE AQUINO, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de andares, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e setenta 
e sete (03/06/1977), residente e domiciliada Rua José Manuel Martins, número 35, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Enedina de Aquino.

VINICIUS RODRIGO COPQUE, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 47,FLS.14-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (11/12/1982), 
residente e domiciliado Rua Angelo Andrade, número 52, bloco A, apartamento 41, 
Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florival 
Rodrigues Copque Filho e de Cleusa Aparecida Copque. SHEILA APARECIDA DINIZ, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Indianó-
polis, nesta Capital (CN:LV A-109,FLS.34-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (11/10/1982), residente e domiciliada 
Rua Angelo Andrade, número 52, bloco A, apartamento 41, Conjunto Habitacional José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir José Poranga Diniz e de Fátima 
Regina Moreira Diniz.

GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.130V-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e três 
(31/03/1993), residente e domiciliado Rua Condado do Norte, número 32, Jardim 
Fernandes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Luis do Nascimento Júnior e 
de Sandra Coutinho de Sousa do Nascimento. KETLYN BEZERRA TAIRA, estado 
civil solteira, profi ssão designer de interiores, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/115.FLS.094V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de 
mil novecentos e noventa e quatro (09/06/1994), residente e domiciliada Rua Fran-
cisco Jorge da Silva, número 409, Cidade Líder, neste Distrito, São Pauli, SP, fi lha 
de Yutaka Taira e de Lindalva Batista Bezerra.

RODRIGO CAPELATE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e oitenta e um (28/05/1981), residente e domiciliado na Rua Liderança, 
número 115, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo José dos 
Santos e de Sueli Capelate dos Santos. CAROLINA MUYNARSKI, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (03/10/1983), residente e domiciliada na 
Rua Nestor João de Oliveira, número 212, casa 23, Jardim Acácio, Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Jorge Luiz Muynarski e de Maria da Penha Aparecida 
Silva Muynarski. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

JOSÉ ADRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Palmares, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/007,FLS.162V-JOAQUIM NABUCO/
PE), Palmares, PE no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/09/1982), residente e domiciliado Rua Elizabeth, número 94, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Helena da Silva. JOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, 
(CN:LV.A/005,FLS.164 JOAQUIM NABUCO/PE), Joaquim Nabuco, PE no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e setenta e seis (26/07/1976), residente e domiciliada 
Rua Elizabeth, número 94, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Belmiro 
Cavalcante e de Leobina Maria da Conceição.

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 68,FLS.86-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e três (31/03/1983), residente e 
domiciliado Rua João da Costa Ferreira, número 108, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribeiro de Albuquerque e de Nezinda Maria da Conceição 
Barros de Albuquerque. TATIANE CORDOVIL BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-80,FLS.72V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e três (16/07/1983), residente e 
domiciliada Rua João da Costa Ferreira, número 108, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Lucidalva Cordovil Brito.

LEANDRO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/074.FLS.103-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (08/03/1984), residente e domiciliado Rua Goiatá, número 
896, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Carlos 
Rodrigues e de Fatima Aparecida de Alencar Rodrigues. MARIA JOSÉ DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/004.FLS.193 LAGOA DOS GATOS/PE), Lagoa dos Gatos, PE no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro (13/06/1984), residente e domiciliada Rua 
Goiatá, número 896, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ednaldo Orlando da Silva e de Quitéria Josefa de Oliveira.

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, SÃO LOURENÇO DA 
MATA, PE no dia dois de julho de mil novecentos e cinquenta e seis (02/07/1956), 
residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, número 2.500, Colônia Japonesa, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim da Silva Filho e de Cecilia Josefa 
da Silva. MARINALVA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Surubim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-14,FLS.236-VERTENTE DO 
LÉRIO/PE), Surubim, PE no dia vinte e dois de março de mil novecentos e sessenta 
e sete (22/03/1967), residente e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, número 2.500, 
Colônia Japonesa, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inácio Ferreira da Silva e 
de Eronita Maria Barbosa da Silva.

JAMES FERNANDES PIRES, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, (CN:LV.A/038,FLS.217-F-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e setenta e nove (02/05/1979), 
residente e domiciliado Avenida das Alamandas, número 790, bloco 02, apartamento 32, 
Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Fernandes de 
Souza e de Marcionila Fernandes Pires. BÁRBARA DENISE MEIRELLES COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital, (CN:LV.A/010,FLS.075V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e setenta e oito (16/11/1978), residente e domiciliada 
Avenida das Alamandas, número 790, bloco 02, apartamento 32, Cidade A. E. Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliene Meirelles Costa.

MARCELO DE LIMA RAFAEL, estado civil solteiro, profi ssão logista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-104,FLS.23V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de junho de mil novecentos e noventa e dois (13/06/1992), residente e domiciliado 
Rua Sebastião Miguel da Silva, número 316, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Vicente Rafael e de Elizabeth de Lima Rafael. ANA CAROLINA 
SILVANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Tietê, neste 
Estado (CN:LV-A-43,FLS.283V TIETÊ/SP), Tietê, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (12/09/1992), residente e domiciliada Rua Sebastião Miguel 
da Silva, número 185, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Silvano da Silva e de Tania Andrade da Silva.

WILLIAM CÉSAR PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A 69,FLS.29-CAMBUCI-SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (19/09/1986), residente e 
domiciliado Rua Baltazar Nunes, número 600, bloco 05, apartamento 44, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz Pereira e de Aparecida Teresinha Catosso 
Pereira. ERIKA APARECIDA PETRELI RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A-48,FLS.279 MOOCA-SP), 
São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (10/10/1987), 
residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, número 600, bloco 05, apartamento 44, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Viana Rodrigues e de Ana 
de Lourdes Petreli.

RODRIGO RICARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/126.FLS.194V BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/10/1985), residente 
e domiciliado Rua Carlo Albacini, número 77, apartamento 11-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Milton da Silva e de Georgina 
Ricardo da Silva. GABRIELA FERNANDES NOGUEIRA ESTEVAM, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/160.FLS.156-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e dois (14/04/1992), 
residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, número 234, bloco C-07, apartamento 13-F, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar Estevam e de Shirlei 
Cristiane Fernandes Nogueira.

LEONARDO CEOLIM DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (12/10/1987), residente e domiciliado Rua Alicante, número 
137, casa 02, Vila Granada, Penha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Januário 
da Silva e de Vera Lucia Ceolim Silva. RENATA DE LIMA GAMA, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (06/08/1987), residente e domiciliada 
Rua Cristovão Lopes, número 10, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Dantas da Gama e de Josefa Belarmino de Lima.

MAURICIO DINIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A-64,FLS.139-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (24/09/1974), residente e domiciliado Avenida Brasil, número 798, 
Terra Preta, Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, SP, fi lho de Dorival Gomes dos Santos 
e de Maria Clara dos Santos. JESSICA RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de RH, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A 
119,FLS.221-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos 
e noventa e um (13/07/1991), residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 
número 300, Parque do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gean Romão de 
Sousa e de Laura de Fatima Rodrigues de Sousa.

CLAUDINEI CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Vila Guilherme, nesta Capital (CN:LV A-11,FLS.10-VILA GUILHERME/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta e nove (06/03/1979), 
residente e domiciliado Rua Inacio Monteiro, número 600, bloco 30, apartamento 41, 
Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Andrade dos Santos 
e de Concilia Sônia Cardoso dos Santos. LÉA DA SILVA FERREIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital 
(CN:LV-A-08,FLS.251-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de 
mil novecentos e setenta e sete (23/10/1977), residente e domiciliada Rua São Felix do 
Piauí, número 360, bloco B, apartamento 61, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio Ferreira e de Vanja Helena da Silva Ferreira.

EDSON SILVA CINACCHI, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/016.FLS.083-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (27/12/1977), 
residente e domiciliado Rua Goiti, número 220, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edson Pires Cinacchi e de Maria de Fátima Silva Cinacchi. LETICIA LOU-
RENÇO SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito 
Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.154-PERDIZES/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (06/10/1994), residente e domiciliada 
Rua Ouro Fino, número 220, casa 03, Parque Penha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Edilson Nascimento Santiago e de Vilma da Silva Lourenço Santiago.

MARCELO DE ALMEIDA PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A 56,FLS.113V-VILA MATILDE-
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(23/02/1993), residente e domiciliado Rua Mandaravé, número 63, Jardim Ubirajara, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio Perez e de Cristina de Almeida Pe-
rez. STELLA PETROVITZ BARRETO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A-254,FLS.46 INDIANÓPOLIS-SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/09/1994), 
residente e domiciliada Rua Engenheiro José Maria da Silva Velho, número 353, casa 
02, Jardim Comercial, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Lozano Barreto e 
de Carla Petrovitz Barreto.

EDUARDO DOS SANTOS SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor fi scal de 
manutenção, nascido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A-74,FLS.247Vº-BARUERI/SP), 
Osasco, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (10/05/1985), residente 
e domiciliado Rua Irará, número 341, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Benedito Pereira Sobrinho e de Aura Dias dos Santos. GISELE APARECIDA 
DO NASCIMENTO CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A-44,FLS.204-FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (30/11/1987), residente e domiciliada Rua Luis Mateus, número 1.500, 
casa 15, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jose do Nascimento 
Cavalcante e de Marcia Aparecida da Silva do Nascimento Cavalcante.

FERNANDO ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de atendi-
mento, nascido em Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e sessenta e dois (17/06/1962), residente e domiciliado Rua 
Alayde de Souza Costa, número 375, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olavo Manoel 
da Silva e de Margeorie Monay da Silva. DENISE DE PAULA OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito 
de dezembro de mil novecentos e setenta e três (18/12/1973), residente e domiciliada 
Rua Alayde de Souza Costa, número 375, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
de Paula Oliveira e de Tereza Marlene Gabrieloni Oliveira.

BRUNO LIRA DE TORRES, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em Sub-
distrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/175.FLS.285 JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (04/10/1988), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, número 2.816, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Severino Jose Gomes de Torres e de Marilene de Lira Sousa de Torres. ÂNGELA 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar técnico de educação, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/054.FLS.078 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de março de mil novecentos e oitenta e um (04/03/1981), residente e domiciliada 
Rua Professor Tadeu, número 15, Vila Marilena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Izaias Rodrigues da Silva e de Elizabeth Soares da Silva.

ELVIS DE PAULA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.168V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e três (30/07/1993), residente e 
domiciliado Rua Iná, número 67, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu dos Santos 
e de Lucineia Maria de Paula. CAMILA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/256.FLS.122V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e seis (30/07/1996), 
residente e domiciliada Rua Iná, número 67, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Katia 
Maria de Oliveira.

DEIVISON RICARDO OLIVEIRA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV A-225,FLS.288-TUCURUVI/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/09/1987), residente e domiciliado Rua Silvio Barbini, número 251, bloco A, apartamento 
32, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner 
Oliveira Cardoso e de Ana Lucia Ricardo. PAULA CRISTINA IZIDORO, estado civil sol-
teira, profi ssão designer de sobrancelhas, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV-A 37,FLS.273V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (25/01/1985), residente e domiciliada Rua Silvio Barbini, 
número 251, bloco A, apartamento 32, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Izidoro e de Maria Lucia dos Santos Izidoro.

JEAN SANTOS DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão montador de estrutura, 
nascido em Mata de São João, Estado da Bahia (CN:LV.A/088.FLS.251-MATA DE SÃO 
JOÃO/BA), Mata de são João, BA no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
noventa (25/03/1990), residente e domiciliado Rua Paratinin, número 1.173, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Santos da 
Paixão e de Gicélia dos Santos. CASSIANA SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão babá, nascida em Bom Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/010.FLS.029 
MACHADOS-PE), Bom Jardim, PE no dia oito de março de mil novecentos e noventa e 
um (08/03/1991), residente e domiciliada Rua Paratinin, número 1.173, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio João de Souza e 
de Maria Severina da Silva.

PABLO LINCOLN ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-89,FLS.75 2º DISTRITO DE RECIFE/PE), 
Recife, PE no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e um (15/08/1991), 
residente e domiciliado Travessa dos Bandeirantes, número 167, Cidade A. E. Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Felix dos Santos e de Gilvania de Almeida 
Santos. ROSÂNGELA ARAUJO NASCIMENTO DE QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 43,FLS.83V-
3º DISTRITO DE CAVALEIRO-JABOATÃO/PE), Recife, PE no dia dezoito de junho de 
mil novecentos e noventa e três (18/06/1993), residente e domiciliada Travessa dos 
Bandeirantes, número 167,m Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Roberto de Queiroz e de Sandra Araújo Nascimento de Queiroz.

GLEYDSON GOMES LIMA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/228.FLS.079V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco (07/07/1995), residente e domiciliado Rua Barro 
Duro, número 300, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Paulo 
Alves de Sousa e de Carla Gomes Lima. THALYA OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/305.FLS.092-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e oito (25/03/1998), 
residente e domiciliada Rua Barro Duro, número 300, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Justino Neto Silva e de Maria Graciely Oliveira e Silva.

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS SIMPLICIO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico automotivo, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/189.
FLS.072-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e um (05/08/1981), residente e domiciliado Rua Jucuruçu, número 71, casa 
01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Salvador Alves 
Simplicio e de Marilia Florencio dos Santos Simplicio. ADRIANA DE SOUZA COUTINHO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de estilo, nascida em Raul Soares, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/015.FLS.040-VERMELHO VELHO/MG), Raul Soares, MG no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/12/1989), residente e 
domiciliada Rua Jucuruçu, número 71, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ceir de Faria Coutinho e de Rosa Moreira de Souza.

JONAS TIAGO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral II, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/188.FLS.158-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de agosto de mil novecentos e noventa e três (13/08/1993), residente e domicilia-
do Rua Imigrantes, número 2157, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Silvestre da Silva e de Rute de Jesus Vieira. DAIANE DA 
SILVA MORAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/406.FLS.032-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (01/06/1995), residente e domiciliada Rua 
Estrelas da Terra, número 55, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
de Morais e de Maria das Graças da Silva Vieira.
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:

O pretendente: JONACI BRANDÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1958), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jonas Brandão da Silva e de Alcina Ataide da Silva. A pretendente: 
GELBANIA JOVINO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Maceió, AL, no dia (03/03/1961), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Bomfi m dos Santos e de Jaci Jovino dos Santos.


