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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.: WANDERLEY DE SENA AMARAL, natural de Teresina, PI, nasc.: 
27/12/1981, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Mendes do Amaral e de Francinete Pereira de Sena Macedo 
Amaral. A pretendente.: ELAINE SANTOS GERMANO, natural de Maceio, AL, nasc.: 
16/08/1993, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Ita-
quaquecetuba - SP. fi lha de: Claudionor Germano e de Maria Cicera dos Santos.

O pretendente.: WELISSON GRANGEIRO MARTINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/10/1990, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Martins Primo e de Marli Grangeiro Martins. A pretendente.: 
PAMELA NEVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1996, profi ssão: 
desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cris-
tina Neves da Silva.

O pretendente.: LUCAS CECILIO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/11/1995, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jucie Cecilio da Silva e de Sinalandia Cordeiro dos Santos Silva. A 
pretendente.: LARISSA RIBEIRO LEITE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/10/1997, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Antonio Gonçalves Leite e de Marcia Ribeiro Gonçalves.

O pretendente.: LEANDRO REGIS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/06/1979, profi ssão: afi ador ferramentas, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do são mateus. fi lho de: Josue Alves Silva e de Maria Aurea Braga Silva. A pretendente.: 
MARIA ELIZETE BATISTA PEIXOTO, natural de Moreilandia, PE, nasc.: 22/02/1973, 
profi ssão: técnica enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Pedro Batista dos Santos e de Expedita Peixoto de Sales Santos.

O pretendente.: THIAGO KATAYAMA LIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/07/1987, 
profi ssão: técnico em enfermagem, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio Firmino Lira Filho e de Konomu Katayama Lira. A pretendente.: 
FERNANDA DA SILVA SANTOS, natural de Itapetinga, BA, nasc.: 29/11/1992, profi s-
são: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Fernando Novais Santos e de Celidalva Sousa da Silva.

O pretendente.: JOSÉ RICARDO DA SILVA CORDEIRO, natural de Sertania, PE, 
nasc.: 15/09/1988, profi ssão: técnico em eletrônica, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Cordeiro dos Santos e de Rosilda da Silva 
Cordeiro. A pretendente.: LARISSA MARQUES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 29/11/1995, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Felicio de Oliveira e de Maria Lucemir Mar-
ques dos Santos.

O pretendente.: RENAN RAMOS DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/06/1998, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Eurides Pereira de Souza e de Elizabete Ramos de Araujo. A preten-
dente.: AMANDA VICENTE CARDOSO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/08/1999, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
João Paulo da Silva Cardoso e de Luciane Vicente.

O pretendente.: DEVAIR DE SOUZA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/05/1988, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Claudio de Souza Pereira e de Elenice Conceição dos Santos. A preten-
dente.: CARLA SOUSA PACHECO, natural de Belem, PA, nasc.: 13/10/1988, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edmilson 
Francisco Carlos Pacheco e de Sonia Maria da Silva Sousa.

O pretendente.: LINDOMAR JOSÉ DA SILVA, natural de São Lourenço da Mata, PE, 
nasc.: 25/04/1981, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José João da Silva Filho e de Maria Severo da Silva. A pretendente.: 
LEONORA MARIA DE CASTRO, natural de Guanambi, BA, nasc.: 23/09/1977, profi s-
são: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Francisco Ribeiro de Castro e de Diozina Maria de Jesus.

O pretendente.: RODRIGO LEONEL DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/07/1989, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Carlos Roberto de Souza e de Edna Pereira de Souza. A preten-
dente.: BARBARA THAIS SILVA DE SOUZA, natural de Itaquaquecetuba, SP, nasc.: 
10/10/1998, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Wanderlei Eduardo de Souza e de Rosinei da Silva.

O pretendente.: ALBERTO MACHADO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/11/1988, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Gilberto Machado dos Santos e de Neide Maria dos Santos. A pretenden-
te.: JESSICA CARLA LIMA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/05/1991, 
profi ssão: corretora de seguros, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: José Carlos da Silva e de Rosemary Soares de Lima.

O pretendente.: ELIAS BISPO DE MORAIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/03/1996, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Rocha de Morais e de Sandra Bispo Rocha. A preten-
dente.: MYLENA LILIA DA SILVA CAVALCANTI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/05/1998, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Jefferson Barbosa da Silva Cavalcanti e de Lilia Neuza da 
Silva.

O pretendente.: DENILSON GABRIEL AMBROSIO DOS SANTOS, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 15/08/1997, profi ssão: auxiliar de rh, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Denilson Nascimento dos Santos e de Janete Ambro-
sio Fernandes Nascimento dos Santos. A pretendente.: CAMILA SILVA DE OLIVEIRA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/07/1998, profi ssão: desempregada, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Agnaldo Sousa de Oliveira e de 
Valdeleide da Silva Vieira Maurilio.

O pretendente.: ANDERSON SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/03/1982, pro-
fi ssão: gerente, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Wilson Roberto Silva e de Celia Maria Lisbo Silva. A pretendente.: FERNANDA FREI-
TAS DE FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/09/1986, profi ssão: supervisora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Raimundo Arruda de 
Farias e de Maria Viana de Freitas.

O pretendente.: CARLOS VINICIUS RODRIGUES COELLO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/09/1995, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Carlos Campos Coello e de Andreia Rodrigues da Silva. A preten-
dente.: SARA MARIA DA SILVA SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/01/1997, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Itaquera. fi lha de: 
Leonardo Gomes de Souza e de Maria José da Silva Souza.

O pretendente.: AGNALDO CONELHEIRO DA SILVA, natural de Guararapes, SP, 
nasc.: 28/09/1961, profi ssão: cortador, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
itaim paulista. fi lho de: Durval Alexandre da Silva e de Mercedes Conelheiro da Silva. 
A pretendente.: MIRIAM CRISTINA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/08/1970, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Silvana Erluci de Oliveira.

O pretendente.: GERALDO ESMERINO DE LIMA JUNIOR, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 02/09/1987, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Geraldo Esmerino de Lima e de Maria de Fatima 
Batista Lopes. A pretendente.: LUCINEIDE DE MEDEIROS, natural de Garanhuns, 
PE, nasc.: 10/09/1973, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Sebastião Jacinto de Medeiros e de Josefa Leite 
Paz.

O pretendente.: JOÃO DA COSTA MENDONÇA, natural de Curaca, BA, nasc.: 
24/06/1941, profi ssão: aposentado, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José da Costa Mendonça e de Alice Salustiano de Mendonça. A pre-
tendente.: MARIA NELIA DE OLIVEIRA LACERDA, natural de Almenara, MG, nasc.: 
25/09/1950, profi ssão: modelista, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Agenor Pereira de Sousa e de Maria de Oliveira Lelis.

O pretendente.: ADENILTON DA SILVA LOIOLA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/06/1988, profissão: operador de máquinas, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. filho de: João José de Loiola e de Francisca Aurora da 
Silva. A pretendente.: DAIANE SANTOS SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
18/03/1989, profissão: assistente operacional, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: Isailton Moreira Silva e de Lucineide Severa 
Santos.

O pretendente.: MARCOS CHAVES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 18/01/1978, pro-
fi ssão: autonomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Marcos Antonio Chaves e de Francisca Timoteo Chaves. A pretendente.: MARA DE 
LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/09/1985, profi ssão: desempregada, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Francisco de Lima e 
de Izaura Aparecida de Lima.

O pretendente.: FERNANDO ALBACETE AMORIM, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 30/11/1966, profissão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. filho de: Waldemar Gomes de Amorim e de Maria Apa-
recida Albacete Amorim. A pretendente.: ANA PAULA FELIX SOARES, natural de 
Jeremoabo, BA, nasc.: 02/08/1988, profissão: comerciante, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. filha de: Manoel de Jesus Soares e de Josi-
leide Felix Soares.

O pretendente.: FLAVIO MAKOTO ABE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/08/1979, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Taizo Abe e de Hikue Abe. A pretendente.: FERNANDA DAIANA DA SILVA CAS-
TRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/06/1982, profi ssão: balconista de medicamen-
tos, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Valmir 
Gonçalves de Castro e de Elza Maria da Silva Castro.

O pretendente.: JEFFERSON LUIS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/03/1990, profi ssão: cobrador de ônibus, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Rildo da Silva e de Terezinha Maria da Silva. A pretendente.: 
FERNANDA ALVES DOS SANTOS, natural de Amargosa, BA, nasc.: 24/05/1985, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Janete 
Alves dos Santos.

O pretendente.: DIVIO APARECIDO DOS SANTOS, natural de Igapora, BA, nasc.: 
08/05/1972, profi ssão: acabador e colocador, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Florisvaldo Fogaça dos Santos e de Edite Selvina dos Santos. 
A pretendente.: TANIA DA SILVA GOMES, natural de Igapora, BA, nasc.: 23/01/1976, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Isaurino Gomes Martins e de Dilva da Silva Martins.

O pretendente.: GUILHERME PENHA DE SA BARRETO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 15/11/1985, profi ssão: analista de credito, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Cicero de Sa Barreto e de Maria Inez Penha de Sa Barreto. 
A pretendente.: REGIANE AIRES, natural de Santo André, SP, nasc.: 18/10/1989, profi s-
são: analista de crédito, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Rubens Aires e de Ivanece Maria Silva Aires.

O pretendente.: BENAIA DE CASTRO NASCIMENTO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
23/07/1990, profi ssão: engenheiro de telecomunicações, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado em Palhoça - SC. fi lho de: Severino José do Nascimento e de Sulamita 
Moreira de Castro Nascimento. A pretendente.: KARINA RIBEIRO MIRANDA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 18/02/1994, profi ssão: engenheira eletronica, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edmilson Ribeiro Miranda e de 
Darlene Gonçalves Miranda.

O pretendente.: BRUNO DE BRITO BRANDÃO, natural de Niteroi, RJ, nasc.: 11/11/1985, 
profi ssão: administrador, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: José Airton Brandão e de Antonia Carneiro de Brito. A pretendente.: KELLY 
CRISTINA RIBAS BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/08/1985, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roseli 
Ribas Batista.

O pretendente.: PAULO HENRIQUE BROCOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 09/03/1991, profi ssão: operador de loja, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Homero Franca da Silva e de Veruska da Silva Brocos. 
A pretendente.: MAYARA CARMEN DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/02/1996, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Andre Luiz Alves da Silva e de Claudenice Barreto dos 
Santos Alves.

O pretendente.: SAMUEL DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/03/1969, profi s-
são: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Geraldo Laus de Lima e de Maria das Graças de Lima. A pretendente.: THAIS AIRES 
AMARAL, natural de Pelotas, RS, nasc.: 25/05/1998, profi ssão: desempregada, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Silveira do Amaral 
e de Regina de Oliveira Aires.

O pretendente.: DIEGO BARROS DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/03/1992, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Eronides Bento de Araujo e de Maria Sonia de Barros. A pretendente.: 
MAYARA FERREIRA DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/01/1996, pro-
fi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Isabel Ferreira de Araujo.

O pretendente.: WILLIAM VILAS BOAS ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/02/1986, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Geraldo Rocha e de Aparecida Vilas Boas. A pretendente.: KARINA 
PADOVANI OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/02/1988, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Roberto De 
Oliveira e de Marlene Padovani Oliveira.

O pretendente.: ADENILSON ROSENDO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/04/1967, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jorge Rosendo da Silva e de Cicera Souza da Silva. A pretenden-
te.: MARIA SONIA AMANCIO DA SILVA, natural de Santana do Ipanema, AL, nasc.: 
20/02/1970, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Durval Amancio da Silva e de Zelia Pereira da Silva.

O pretendente.: DOUGLAS RAMOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/03/1991, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Donato da Silva e de Maria Ramos da Silva. A pretendente.: 
MARCINEIA BARBOSA BORGES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/07/1996, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Moises José dos Santos e de Marcia Pereira Borges dos Santos.

O pretendente.: GUILHERME GRACINO COSTA TERRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 20/03/1992, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Darci De Oliveira Terra e de Henleny Gracino Costa. A preten-
dente.: CAMILA RODRIGUES SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/12/1991, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Carlos de Souza e de Regiane de Carvalho Souza.

O pretendente.: CARLOS GLAUBER DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/09/1973, profi ssão: tecnico eletronico, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Carlos do Nascimento e de Sueli do Nasci-
mento. A pretendente.: ROSELI ISABEL DA SILVA, natural de São João do Piaui, PI, 
nasc.: 25/01/1986, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP. fi lha de: Pedro Neto da Silva e de Aldenora Isabel da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Apesar do número de assas-
sinatos ter caído de oito 
para dois casos de 2015 

para 2016, o total de casos de 
violações à liberdade de expres-
são no Brasil saltaram de 116 
para 192 ocorrências, atingindo 
diretamente a 261 trabalhadores 
e veículos de comunicação.

Com 67 ocorrências – contra 
64 registradas no ano passado 
-, as genericamente chamadas 
“agressões” são a forma mais 
comum de violência registrada. 
Sobretudo contra os empregados 
de emissoras de TV. Em seguida 
vem os casos de ofensas (22); 
ameaças (19); condenações/
decisões judiciais (18) que im-
pedem jornalistas de apurarem 
um assunto ou divulgar suas 
descobertas; intimidações (17); 
ataques/vandalismos (17); cen-
sura (12); detenções (7); aten-
tados (6); roubos e furtos (4) e 
um caso de assédio sexual.

Segundo a entidade, a maior 
parte das agressões é cometida 
por agentes públicos, princi-
palmente por policiais, guardas 
municipais e outros agentes 
de segurança. “A maioria dos 
ataques aconteceu durante 
manifestações [políticas] e, infe-
lizmente, partiu de autoridades 
públicas, sobretudo de agentes 
de segurança, que aparecem 
como os grandes responsáveis 
por esse tipo de violência contra 
os profi ssionais de imprensa”, 
disse o presidente da Abert, Paulo 
Tonet de Camargo, defendendo a 
necessidade das autoridades de 
segurança capacitarem as forças 
policiais para lidar com jornalistas 
no exercício de suas funções.

Os participantes dos protestos 
políticos, seguidos por políticos 
e detentores de cargos públi-
cos, também fi guraram entre 
os grupos que mais ameaçaram, 
intimidaram e agrediram pro-
fi ssionais de comunicação no 
ano passado. “Alguns setores da 

Violência contra jornalistas no 
Brasil aumentou 65% em um ano
O total de casos de violência contra profi ssionais de imprensa registrados em 2016 foi 65,51% superior 
ao de 2015. É o que revela um relatório divulgado ontem (21) pela Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert)

Segundo a Abert, a maior parte das agressões é cometida por agentes públicos, principalmente por 

policiais, guardas municipais e outros agentes de segurança.

a se desfazer de imagens que 
contrariavam os interesses dos 
envolvidos nas apurações. 

Caso do repórter fotográfi co 
Marcus Mesquita, do site Midia-
News, de Cuiabá, obrigado por 
agentes de segurança pública a 
apagar as fotos feitas durante o 
velório de um policial militar. O 
presidente da Abert falou ainda 
sobre sua preocupação com a 
propagação de notícias falsas 
pela internet e a responsabilida-
de de sites que veiculam essas 
informações. 

“A proliferação de notícias 
falsas na internet por veículos 
de comunicação que dizem ser 
plataformas de tecnologia, de-
monstra que o jornalismo profi s-
sional nunca foi tão importante. 
A edição [apuração] é a garantia 
da credibilidade da informação. 
Hoje, empresas de tecnologia que 
não contam com nenhum pro-
fi ssional apurando as notícias se 
transformaram em empresas de 
mídia e divulgam notícias falsas. 
Por isso propomos que se alguém 
quer, empresarialmente, vender 
publicidade em cima da divulga-
ção de notícia, deve ser defi nido 
como veículo de comunicação e 
deve estar sujeito à regulamen-
tação do setor” (ABr).

sociedade têm uma difi culdade 
de compreender o real papel dos 
meios de comunicação no Estado 
Democrático de Direito. O papel 
da imprensa não é o de ser, em 
nenhum momento, o protago-
nista do processo que está em 
discussão, mas sim reportar os 
fatos que estão acontecendo”, 
acrescentou Camargo.

As ocorrências registradas 
em 2016 colocam o Brasil en-
tre os países mais perigosos 
para o exercício do jornalismo, 
conforme apontam entidades 
internacionais como a organiza-
ção Repórteres Sem Fronteiras, 
segundo a qual o Brasil é o segun-
do país mais violento da América 
Latina, atrás apenas do México. 
Mesmo que, pela primeira vez 
desde 2012, o número de mortes 
tenha diminuído em comparação 
ao ano anterior,

A Press Emblem Campaign 
(PEC), uma ONG formada por 
jornalistas de várias nacionalida-
des que atua como consultora das 
Nações Unidas, colocou o Brasil 
entre os dez países de maior 
periculosidade para a profi ssão 
em todo o mundo, mesmo que, 
pela primeira vez desde 2012, o 
número de mortes no país tenha 
diminuído em comparação ao ano 

anterior. Quando analisados os 
dados entre 2012 e 2016, o país 
fi gura na 6ª posição do ranking 
da ONG, à frente das Filipinas, 
da Índia, do Afeganistão e de 
Honduras.

“Difícil compreender como um 
país democrático e com leis e 
instituições em funcionamento 
como o Brasil pode superar um 
cenário de terror como o afegão”, 
pondera o texto do relatório da 
Abert. O tipo de censura mais 
comum em 2016 foi a proibição do 
trabalho jornalístico por agentes 
de segurança que impediram os 
profi ssionais de apurar determi-
nados temas ou de simplesmente 
entrar em locais onde apurariam 
fatos e registrariam imagens. O 
problema é mais perceptível nas 
regiões Sudeste e Norte.

Entre os 11 censores identifi -
cados estão policiais, políticos, 
bombeiros, médicos, manifes-
tantes, estudantes e até o diretor 
de um clube de futebol. Para a 
Abert, a heterogeneidade dos 
que atuaram para impedir o livre 
exercício da profi ssão demonstra 
a enorme difi culdade das pessoas 
em conviver com a transparência 
e a divergência de opiniões. Em 
muitos casos, os profi ssionais 
de imprensa foram obrigados 
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Meus dados estatísticos 

e uma simples análise 

de projeções para 2,5 

ou 10 anos apontavam 

um crescimento além de 

nossa capacidade

Fiz estudos, projetos e 
contratos para atender 
às demandas futuras. 

Fui prejudicado já em 2015 
com as baixas no mercado, em 
2016 mais ociosidade. E agora 
em 2017?

Tenho tudo documentado, 
se não fizesse análises em 
2013 e 2014 seria taxado de 
incompetente, pois tudo estava 
crescendo e a passos largos (2 
dígitos em alguns casos). Não 
sabia que era alavancagem. E 
qualquer contra explicação 
julgavam-me pessimista.

Nas rodas com amigos, seja 
nos almoços, happy hours, 
todos estavam felizes e até 
mesmo otimistas. A crise é 
política! E só “ela” sair e tudo 
melhorará. Ledo engano! Está-
vamos projetando crescimento 
em cima de uma perspectiva 
irrealista. O novo consumidor 
das classes D e E sem emprego 
fi xo não garantiram o cresci-
mento futuro.

Análise de projeção é uma 
mera estatística, que apenas 
indica um número. Estima-
tivas dos especialistas foram 
descartadas, como fizeram 
com lançamentos imobiliários, 
criando uma falsa demanda. 
Ações de marketing destruí-
ram muitos sonhos de ganhos 
fáceis – pura especulação. 

Quem aposta nem sempre 
ganha, ou melhor, tem 2/3 
de chances de errar logo de 
partida. Então generalizou-se 
com a palavra crise! Que crise? 
Se todos estavam numa banca 
de apostas!

Em paralelo, houve os es-
cândalos denunciados pela 
Lava-Jato etc, que só serviram 
de bode expiatório. Mudou o 
governo e dai? A globalização 
está ameaçada pelos nacio-
nalistas de qualquer país. O 
buraco é bem maior e está lá 
embaixo, bem mais profundo. 
Não adianta chorar pelo leite 
derramado. Agora é tarde. 
Estimativas sem uma base 
fundamental, orgânica é pura 
especulação. Alguns ganham 
e a maioria perde. Jornais 
noticiam tudo, seja uma ou 
outra expansão, ou crises ge-
neralizadas.

E agora o que fazer?
Reveja todas suas projeções. 

Pise em terra fi rme. Estoure as 
bolhas que você ajudou a infl ar. 
Caia na real! Nada acontece ao 
acaso. Mais cedo ou mais tarde 
veremos que muitos artifícios 
foram ilusões eleitoreiras. 

Estatística é uma mera 
ferramenta que auxilia outros 
indicadores e opiniões de 
especialistas. Inclusive dos 
otimistas que só querem ouvir 
boas notícias!

A vida é assim, não caia na 
tentação de belas palavras em 
frases de efeito.

 
(*) - É engenheiro e mestre em 

Ciências e Engenharia de Produção 
pela Poli/USP e fundador do Grupo 

IMAM, entidade dedicada ao 
treinamento de curta duração.

E agora?
O que faço?

Reinado Moura (*)

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

agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br


