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“Não reconhecemos os 
momentos realmente 
importantes da vida 
até ser demasiado 
tarde”.
Agatha Christie (1890/1976)
Escritora britânica

BOLSAS
O Ibovespa: +2,02% Pontos: 
66.721,74 Máxima de +2,25% : 
66.877 pontos Mínima estável: 
65.404 pontos Volume: 9,14 
bilhões Variação em 2017: 
10,78% Variação no mês: 2,02% 
Dow Jones: +0,17% Pontos: 
20.949,89 Nasdaq: +0,06% 
Pontos: 6.095,37 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1547 Venda: R$ 3,1552 
Variação: -0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1718 Venda: R$ 
3,1724 Variação: -0,81% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2970 Variação: 
-0,48% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,13% ao 
ano. - Capital de giro, 13,99% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.268,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,19% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,999 
Variação: -1,55%.

Cotação: R$ 3,1785 Variação: 
-0,69% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,0925 Venda: US$ 1,0925 
Variação: +0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4460 Venda: R$ 
3,4480 Variação: -0,4% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,3630 Venda: 
R$ 3,6000 Variação: -0,36%.

turo: +2,08% Pontos: 67.570 
Máxima (pontos): 67.740 Míni-
ma (pontos): 66.320. Global 40 
Cotação: 921,837 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

A Segunda Turma do 
STF decidiu ontem (2) 
soltar o ex-ministro 

José Dirceu, preso por deter-
minação do juiz federal Sérgio 
Moro na Operação Lava Jato. 
Por 3 votos a 2, a maioria dos 
ministros aceitou pedido de 
habeas corpus feito pela de-
fesa de Dirceu e reconheceu 
que há excesso de prazo na 
prisão preventiva, que chega 
a quase dois anos.

Votaram pela libertação 
os ministros Dias Toffoli, 
Ricardo Lewandowski e 
Gilmar Mendes. O relator, 
Edson Fachin, e Celso de 
Mello se manifestaram pela 
manutenção da prisão. Para 
Fachin, a alegação sobre a 
longa duração das prisões 
provisórias de investigados 

     

Supremo revoga prisão 
preventiva de José 
Dirceu na Lava Jato

na Lava Jato não pode levar 
em conta somente o prazo 
temporal. “Eventual excesso 
na duração das prisões cau-
telares não deve ser analisado 
mediante prazos estanques. 
Não se trata de avaliação 
meramente aritmética”, disse 
o relator.

Celso de Mello acompanhou 
o relator pela manutenção da 
prisão do ex-ministro. Mello 
também entendeu que não 
há nenhuma ilegalidade na 
decisão de Moro que manteve a 
prisão de Dirceu, e que a prisão 
não pode ser substituída por 
medidas cautelares. A diver-
gência foi aberta pelo ministro 
Dias Toffoli. No entendimento 
dele, o fato de a sentença 
de Moro não ter permitido a 
Dirceu recorrer em liberdade, 

foi antecipado o cumprimento 
da pena na primeira instância, 
fato ilegal. Embora reconheça 
a gravidade das acusações con-
tra Dirceu, Toffoli entendeu 
que a prisão pode ser substi-
tuída por medidas cautelares, 
que podem ser autorizadas 
pelo juiz Sérgio Moro.

Ricardo Lewandowski tam-
bém acompanhou a divergên-
cia e entendeu que prisões 
preventivas não podem ser 
fundamentadas em riscos 
abstratos à ordem pública 
e à investigação. Segundo o 
ministro, Dirceu está preso 
há quase dois anos sem que 
tenha uma previsão para 
julgamento da apelação pela 
Justiça Federal. 

Último a votar, o presidente 
da turma, Gilmar Mendes, 

Votaram pela libertação os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O 

relator, Edson Fachin, e Celso de Mello se manifestaram pela manutenção da prisão.

desempatou o julgamento, e 
também condenou as prisões 
por tempo indeterminado 
na Lava Jato, que considera 
ilegais. Para o ministro, o uso 
da prisão preventiva como 
punição não é compatível com 
o princípio constitucional da 
dignidade humana.

Na manhã de ontem (2), a 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato denunciou o ex-ministro 

José Dirceu mais uma vez. 
Já condenado a 32 anos e 1 
mês de prisão, Dirceu agora é 
acusado de receber propinas 
das empreiteiras Engevix e da 
UTC no valor de R$ 2,4 milhões 
durante e depois do julgamen-
to do mensalão, ação penal na 
qual foi condenado. 

Já a Sexta Turma do STJ 
negou na tarde de ontem (2), 
pedido de habeas corpus feito 

pela defesa do ex-governador 
do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral. A Turma do STJ 
entendeu que não há ilega-
lidade no decreto de prisão 
do ex-governador, com fun-
damentação na possibilidade 
de reiteração das práticas 
criminosas e necessidade de 
garantia da ordem pública. 
Portanto, Cabral continuará 
preso (AE/ABr).

A balança comercial brasilei-
ra teve superávit de US$ 6,969 
bilhões em abril. Trata-se do 
melhor resultado para o mês 
desde o início da série histórica 
do governo, em 1989. O saldo 
positivo supera o recorde de 
abril de 2016, quando a balança 
fi cou positiva em US$ 4,862 bi-
lhões. Os dados foram divulga-
dos ontem (2) pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Comércio 
Exterior e Serviços. De janeiro 
a abril, a balança acumula su-
perávit de US$ 21,387 bilhões. 
O valor também é o maior da 
história, superando o recorde 
de US$ 13,2 bilhões registrado 
de janeiro a abril de 2016.

No mês de abril, as expor-
tações brasileiras fi caram em 
US$ 17,686 bilhões, superan-
do os US$ 10,717 bilhões em 
importações. As exportações 
cresceram 27,8% em relação a 
abril de 2016, segundo o critério 
da média diária, que leva em 
conta o valor negociado por 
dia útil. Ante março deste ano, 
houve alta de 12,5%.

As importações, por sua vez, 
cresceram 13,3% na compara-
ção com abril do ano passado e 
subiram 5,8% em relação a mar-
ço deste ano, também segundo 
o critério da média diária. Altas 

Em abril, as exportações 

brasileiras fi caram em

US$ 17,686 bilhões.

Cintas modeladoras
A Anvisa suspendeu, em decisão 

publicada ontem (2) no DOU, o co-
mércio de todos os produtos sujeitos 
à fi scalização sanitária da empresa 
Bella Fit Vestuário e Acessórios 
Ltda, entre eles cintas modelado-
ras gestante e shorts anti-celulite. 
Segundo uma inspeção sanitária, 
a empresa, localizada em Foz do 
Iguaçu, fabricava produtos para a 
saúde sem quaisquer registros.

Vendas de veículos 
recuaram em abril

São Paulo - Balanço divulga-
do ontem (2), pela Fenabrave, 
mostra que o ritmo de vendas 
do setor melhorou no mês pas-
sado, mas, prejudicado por um 
calendário curto - com cinco 
dias a menos do que março 
-, o resultado consolidado do 
mercado automotivo voltou a 
fi car em terreno negativo.

No total, 156,9 mil veículos 
foram vendidos em abril, o que 
corresponde a uma queda de 
17,02% na comparação com 
março. Em relação ao volume de 
igual período do ano passado, a 
queda foi menor, de 3,63%. Os 
dois feriados do mês - Sexta-
feira Santa e Tiradentes - foram, 
contudo, determinantes ao 
resultado negativo de abril, já 
que na média diária, que anula o 
efeito do calendário mais curto, 
as vendas subiram de 8,2 mil para 
8,7 mil de um mês para outro - ou 
seja, praticamente 500 unidades 
a mais a cada dia útil (AE).
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Brasília - Responsável por 
fazer levantamentos de previ-
são de votos desde a época do 
impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff, o deputado 
Beto Mansur (PRB-SP) previu 
ontem (2), que a reforma da 
Previdência será aprovada na 
comissão especial por 23 ou 
24 votos. A proposta deve ser 
votada no colegiado hoje (3). 
Para que a sessão da colegiado 
seja aberta e, assim, a votação 
possa ser realizada, contudo, 
pelo menos 19 dos 36 membros 
do colegiado devem registrar 
presença.

“Nosso levantamento aponta 
que temos entre 23 e 24 votos 
para aprovar na comissão. Isso 
dá uma demonstração para 
a sociedade que a base está 
unida para apreciar o texto do 
relator”, afi rmou Mansur. Esse 
total de votos representa mais 

Deputado Beto Mansur

(PRB-SP).
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São Paulo - O governador 
de São Paulo, Geraldo Alck-
min, afi rmou ontem (2), que 
são “essenciais” as reformas 
econômicas que estão sendo 
conduzidas pelo governo, a 
trabalhista, a tributária e a da 
Previdência. No entanto, fez 
críticas ao atual desenho da 
proposta para a Previdência, 
que passou por algumas fl exi-
bilizações em relação ao texto 
original, para ganhar mais apoio 
entre os parlamentares.

“A reforma da Previdência 
está sendo colocada de forma 
equivocada”, disse o gover-
nador, em evento da Apas. A 
principal crítica de Alckmin diz 
respeito à retirada, do texto, 
dos servidores municipais e 
estaduais. Sem igualar as regras 
dos funcionários públicos às dos 
trabalhadores do setor privado, 
a reforma acaba preservando 
uma distorção do sistema que 
ele chamou de “Robin Hood às 

Rio - A recuperação da 
indústria brasileira já é uma 
realidade, embora ainda esteja 
aquém das expectativas, afi r-
mou ontem (2), o ministro da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), Marcos 
Pereira. “Estamos otimistas. A 
recuperação vem sendo feita. 
Não é o que nós esperávamos, 
não é o que a indústria espera-
va, mas ela já está sendo uma 
realidade”, declarou Pereira a 
jornalistas, durante a cerimônia 
de posse de servidores do Ins-
tituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI), no Rio.

Segundo ele, há uma me-
lhora na atividade, mas o 
crescimento esperado virá a 
partir das reformas do governo 
em discussão no Congresso. 
“Quando assumimos o go-
verno, não havia perspectiva 
nenhuma de que a economia 
brasileira voltasse a crescer tão 
cedo. Havia uma perspectiva 
de continuação da recessão 
e do PIB decrescente. Agora 
já houve uma minimização no 
ano passado, quando para o 
PIB era previsto uma queda de 
3,8% e caiu 3,3%, e neste ano 
já há previsão de crescimento. 
Não é o que gostaríamos. Mas 
para isso precisam ser feitas 
reformas estruturantes, que 

Há melhora na atividade, 

mas o crescimento esperado 

virá a partir das reformas do 

governo em discussão

no Congresso.
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Rio - O número de ônibus 
incendiados por criminosos 
no Rio de Janeiro nos pouco 
mais de quatro meses de 2017 
já supera aquele registrado ao 
longo de todo o ano passado. 
Após a ação orquestrada por 
trafi cantes na manhã de ontem 
(2), quando sete ônibus foram 
queimados na zona norte do 
Rio e em Duque de Caxias, já 
chega a 50 o total de coletivos 
incendiados em 2017. Em 2016, 

foram 43 no total.
Os dados são da Federação 

das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro (Fetranspor), que em 
nota repudiou os ataques. “O 
custo estimado para a reposição 
da frota incendiada este ano já 
chega a R$ 22 milhões”, infor-
mou a entidade, que ressaltou 
ainda que “não há seguro para 
casos de incêndios criminosos” 
(AE).

Além dos incêndios aos ônibus, moradores saquearam caminhão 

com produtos de higiene bucal na Avenida Brasil, próximo ao 

Mercado São Sebastião, no Rio de Janeiro.

Fábio Motta/Estadão Conteúdo

Divulgação

Governo acredita que reforma da 
Previdência será aprovada em comissão

plenário, quando a reforma tem 
de passar por duas votações 
e, para ser aprovada, precisa 
de pelo menos 308 votos fa-
voráveis. 

O parlamentar paulista ad-
mitiu que o governo ainda 
não tem esses 308 votos e que 
trabalha em busca deles. Para 
ele, o “limite” para que esse 
convencimento seja feito e a 
primeira votação da proposta 
possa ocorrer no plenário da 
Câmara é três semanas, ou seja, 
a partir da última semana do 
mês de maio. Mansur afi rmou 
que o relator, deputado Arthur 
Oliveira Maia (PPS-BA), não 
deve fazer novas alterações em 
seu parecer. Ele reconheceu, 
porém, que difi cilmente a pro-
posta não passará por mudan-
ças no plenário. “É muito difícil 
falar que não vai ter mudança 
no plenário”, disse (AE).

do que 3/5 dos membros da 
comissão, mesmo porcentual 
dos 513 deputados necessário 
para aprovar no plenário. Apro-
vada a reforma na comissão, 
Mansur disse que lideranças 
governistas devem fazer uma 
reunião amanhã (4), para tra-
çar a estratégia para votação no 

Ônibus incendiados no 
Rio ultrapassam o total 

registrado em 2016

Recuperação da indústria 
está aquém do previsto

estão sendo feitas, e que nós 
acreditamos que vai retomar o 
crescimento”, avaliou Pereira. 

O ministro citou ainda as 
projeções do responsável pela 
pasta da Fazenda, Henrique 
Meirelles, que estima que a 
economia terá crescimento de 
aproximadamente 1% no ano de 
2017, mas com aumento na ve-
locidade de retomada no último 
trimestre. “Então, se a econo-
mia cresce, a indústria cresce. 
Precisa haver consumo para 
que a indústria possa produzir 
e consequentemente o varejo 
possa escoar essa produção”, 
defendeu Pereira (AE).

Balança tem maior 
desempenho desde 1989

de preços impulsionaram as 
exportações, principalmente 
de itens básicos e semimanufa-
turados que cresceram 29,2% e 
27,5% ante abril de 2016. Entre 
os básicos, foram destaque as 
vendas de minério de ferro (alta 
de 87,6% na comparação com 
abril de 2016), petróleo bruto 
(58,6%), minério de cobre 
(50,9%), carne suína (34,4%), 
soja em grão (24,2%) e farelo 
de soja (15,5%) (ABr).

Previdência: ‘equivocada reforma’
avessas”, onde “o trabalhador 
de baixa renda, através de 
impostos indiretos, paga altos 
salários do setor público”. 

Com isso, Alckmin defende 
que a proposta não ataque 
somente aqueles vinculados 
ao INSS, mas que busque 
uma reforma que, ao atingir 
os servidores públicos, isso 
se dê nos três níveis - munici-
pal, estadual e federal. Já em 
relação à reforma trabalhista, 
Alckmin fez elogios e disse que 
o Senado não pode regredir 
na proposta aprovada pela 
Câmara. Ele acredita que as 
mudanças poderão contribuir 
para uma menor judicialização 
dos confl itos trabalhistas. “O 
Brasil tem 2% dos empregos no 
mundo e 50% do litígio judicial 
trabalhista”, comparou.

Sobre a reforma tributária, 
ele a considerou necessária por 
classifi car o sistema atual como 
um “pandemônio” (AE).
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Trabalho colaborativo 

cresce e ganha força na 
nova economia mundial

O emprego tradicional 

deixará de existir no 

futuro e, no lugar, os 

profi ssionais venderão 

suas habilidades a quem 

precisa

De tempos em tempos, 
a economia mundial 
transforma e adequa 

suas estruturas, alterando seus 
processos e procedimentos por 
infl uência de novas demandas 
do mercado. A intensa competi-
ção global e as rápidas mudanças 
tecnológicas fazem com que as 
empresas busquem atualizar 
suas formas de desenvolver 
produtos e ofertar serviços. Le-
vando em conta essa realidade 
e a expansão do empreendedo-
rismo, a colaboração em massa 
vem ganhando espaço e desta-
que no mundo corporativo.

Seja qual for o cenário eco-
nômico nos próximos anos, a 
tendência é que o empreende-
dorismo continue crescendo 
no Brasil e no mundo, mesmo 
com as difi culdades, burocra-
cias e altos custos que quem 
quer abrir um negócio por 
aqui encontra. De acordo com 
um levantamento que reuniu 
dados da Serasa Experian, 
Deloitte, PwC e GoDaddy, 
36% dos profi ssionais querem 
iniciar uma empresa ou tra-
balhar por conta própria na 
próxima década. Se incluir na 
lista quem pretende conciliar 
um emprego com o negócio, o 
número sobe para 45%.

A pesquisa ainda aponta 
que duas em cada cinco pes-
soas acreditam que o emprego 
tradicional deixará de existir 
no futuro e que, no lugar, os 
profi ssionais venderão suas 
habilidades a quem precisa. 
Já 46% dos gestores de RH 
esperam que pelo menos 20% 
da força de trabalho de suas 
empresas seja composto por 
empreendedores, startups e 
freelancers até 2022.

Os empregos formais tradicio-
nais, com estabilidade profi ssio-
nal e plano de carreira, deixaram 
de ser sonho de consumo de 
muitos profi ssionais. O trabalho 
como freelancer, além de ser re-
sultado de uma nova economia, 
com a terceirização dos serviços, 
a especialização em determina-
dos segmentos e a sobrevivência 
em momentos de crise, é uma 
tendência mundial entre os que 
desejam mais qualidade de vida 
e fl exibilidade.

Fundada em 2013 a partir da 
ideia de se desenvolver uma 
alternativa ao engessamento 
dos modelos tradicionais de 
trabalho, a Crowd é um bom 
exemplo disso. Ela mantém um 
enxuto time fi xo e desenvolve 
100% dos seus projetos de for-
ma colaborativa. Sua atuação é 

via crowdsourcing, termo vindo 
da fusão das palavras crowd 
(multidão) e outsourcing (ter-
ceirização) e que se refere a 
um novo conceito de interação 
social, baseado na construção 
coletiva de soluções, desenvol-
vimento de novas tecnologias, 
criação de conteúdo ou presta-
ção de serviços.

Para colocar esse conceito 
em prática, foi montada uma 
rede própria de colaboradores 
que, com ideias e habilidades 
distintas, podem trazer soluções 
para variadas demandas com 
custos mais baixos e resultados 
de melhor qualidade. Após três 
anos com um sistema exclusivo 
para a Agência, no fi nal de 2016 
a Crowd disponibilizou sua pla-
taforma a outras empresas de 
comunicação e marketing.

Além de conectar os con-
tratantes aos prestadores de 
serviço, o sistema intermedeia 
as contratações, cuida das 
questões burocrática, jurídica 
e fi nanceira e fornece uma fer-
ramenta de gestão de mão de 
obra terceirizada. A Crowd já 
tem uma rede com mais de 150 
empresas e 5 mil profi ssionais e 
estima movimentar mais de R$ 
3 milhões até o fi nal deste ano, 
chegando a 1.200 empresas e 
20 mil freelancers. Para 2018, a 
meta é alcançar 3 mil clientes, 
80 mil profi ssionais e expandir 
para o exterior.

Por acreditar em um for-
mato que expande os limites 
profi ssionais para muito além 
de restrições trabalhistas, ge-
ográfi cas ou temáticas, um dos 
grandes objetivos da Crowd é 
libertar o trabalho das amarras 
do emprego fi xo e potenciali-
zar o conhecimento que está 
disponível no mundo por meio 
de uma rede de pro?ssionais 
qualifi cados. As mais variadas 
áreas do conhecimento já estão 
se adaptando a essa realidade 
e os trabalhos realizados por 
meio de projetos com começo, 
meio e fi m, em vez do tradi-
cional emprego fi xo, ganham 
mais espaço.

Trabalhando como uma gran-
de comunidade, é possível, sim, 
manter times permanentes redu-
zidos e transformar o custo ?xo 
em variável com mais agilidade, 
especialização e motivação. As 
mais diversas áreas do conhe-
cimento estão se adaptando a 
essa realidade e os trabalhos 
realizados por meio de projetos 
com começo, meio e fi m, em 
vez do tradicional emprego fi xo, 
podem – e devem – ganhar cada 
vez mais espaço.

(*) - Com MBA de Gestão e Marketing 
Digital na ESPM e curso de Inovação 

e Empreendedorismo na Duke 
University, participou dos livros 
“O Vendedor do Futuro” e “101 
empreendedores relevantes de 
Alphaville e região”. Em 2013,

fundou a Crowd.

Gabriel Matias (*)
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O corpo do cantor Belchior 
foi sepultado na manhã de 
ontem (2) em Fortaleza, no 
cemitério Parque da Paz. 
Natural de Sobral, no noro-
este cearense, ele morreu no 
Rio Grande do Sul no último 
domingo (30) após passar dez 
anos sem localização certa. O 
corpo do músico foi traslada-
do para o Ceará e velado na 
segunda (1º) pela manhã em 
Sobral e, durante a tarde e a 
noite, na capital cearense, no 
Centro Dragão do Mar de Arte 
e Cultura.

Por volta de 7h00 de ontem 
(2), houve uma missa no centro 
cultural e o caixão com o corpo 
do cantor seguiu em cortejo 
pelas ruas de Fortaleza em um 
carro do Corpo de Bombeiros 
até o cemitério. Repetindo as 
homenagens prestadas durante 
os velórios que reuniram mi-
lhares de pessoas, fãs e amigos 
cantaram seus maiores suces-

Corpo do músico Belchior foi sepultado em Fortaleza.

Esta é uma das principais 
metas da 12ª sessão do 
Fórum sobre Florestas 

da ONU, que está sendo reali-
zado em Nova York. O evento 
analisa a implementação das 
metas globais das fl orestas e 
como alcançar os objetivos da 
agenda para o setor até 2030. 
Na semana passada, a Assem-
bleia Geral da ONU adotou os 
Objetivos Globais da Floresta 
como parte do plano estratégico 
da organização para 2017-2030 
no setor.  

Para o presidente da Assem-
bleia Geral, Peter Thomson, a 
saúde das matas é fundamental 
para o papel da humanidade no 
planeta. Ele discursou na aber-
tura do Fórum  sobre Florestas 
lembrando que as mesmas são o 
habitat de 80% de todos os ani-
mais, plantas e insetos na terra. 
E cerca de 25% dos habitantes 
do planeta precisam das matas 
para sobreviver. Segundo as Na-
ções Unidas, as matas cobrem 

As fl orestas são o habitat de 80% de todos os animais, plantas

e insetos na terra, e cerca de 25% dos habitantes do

planeta precisam das matas para sobreviver.

Há 23 anos do acidente que 
matou o tricampeão de Fórmula 
1, Ayrton Senna, o autódromo 
de Ímola preparou uma pro-
gramação especial para lembra 
do fatídico 1º de maio de 1994. 
Naquele dia, Senna colidiu no 
muro da curva Tamburello e 
deixou milhões de fãs pelo 
mundo em choque. Um evento 
no terraço do museu Checco 
Costa, que fi ca dentro do au-
tódromo, reuniu o fundador da 
ex-equipe Minardi, Giancarlo 
Minardi, do ex-piloto Gianluigi 
Martini, do diretor da revista 
“Autosport”, Andrea Cordova-
ni, e do fotógrafo Angelo Orsi, 
que acompanhou o brasileiro 
por 11 anos.

A mostra sobre a carreira de 
Senna, que contou também com 
o lendário kart com número 17, 
da estreia no automobilismo 
internacional. Atletas se manifes-
tam: Alguns atletas e ex-atletas 
usaram as redes sociais para 
prestar homenagens a Senna. 
Seu maior rival dentro das pistas, 
o francês Alain Prost postou uma 
foto da época em que ambos 
corriam e escreveu “sempre 

Lewis Hamilton postou uma foto de Senna em que escreveu 

“nunca será esquecido”.

O empresário Eike Batista terá de pagar uma fi ança 
no valor de R$ 52 milhões para ter direito a continuar 
em prisão domiciliar. A decisão foi anunciada ontem (2) 
pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do 
Rio de Janeiro. Em sua decisão, Bretas relaciona o caso 
de Eike a de outro implicado na Operação Lava Jato, 
Flávio Godinho. Tido como braço direito do empresário, 
Godinho teve R$ 52 milhões em bens bloqueados. O 
juiz relata que na conta corrente de Eike havia pouco 
mais de R$ 158 mil, o que, na visão do magistrado, 
poderia signifi car ocultação de bens.

“Assim, entendo necessária a decretação de medida 

cautelar adicional e fi xo para o acusado Eike Fuhrken 
Batista a fi ança de R$ 52 milhões, a qual, ao lado das 
medidas cautelares anteriormente fi xadas, substituirá a 
prisão preventiva inicial. Intime-se pessoalmente o acu-
sado para efetuar, em cinco dias úteis, o recolhimento da 
fi ança arbitrada, certo de que o descumprimento deste 
prazo, assim como de qualquer das medidas cautelares 
a que está submetido, acarretará o restabelecimento 
da prisão preventiva inicialmente decretada”, escreveu 
Bretas em sua decisão. Eike está em prisão domiciliar 
desde a última sexta-feira (28), por decisão do ministro 
do STF, Gilmar Mendes (ABr).

Número de 
crianças 

desnutridas 
na Somália 

aumentará 50%
O Unicef alertou ontem (2) 

que o número de crianças 
que sofrem ou sofrerão de 
má nutrição aguda na Somá-
lia aumentará 50% (até 1,4 
milhões) em 2017. Esta cifra 
inclui mais de 275 mil crianças 
que sofrem ou sofrerão de má 
nutrição severa, possivelmen-
te mortal, em 2017, segundo 
as projeções da agência 
multilateral. O Unicef e seus 
parceiros já trataram mais de 
56 mil crianças gravemente 
desnutridas nos três primei-
ros meses do ano, 88% a mais 
do que no mesmo período do 
ano anterior.

“Cada dia haverá mais”, 
apontou a porta-voz do Unicef 
Marixie Mercado, em entre-
vista coletiva. De acordo com 
esta agência da ONU, crianças 
gravemente desnutridas têm 
nove vezes mais possibilida-
des de morrer de doenças 
como cólera, diarreia aguda 
e sarampo, que estão se ex-
pandindo.

Durante a crise de fome em 
2011 na Somália, durante a 
qual morreram cerca de 260 
mil pessoas ao longo de 18 
meses, a metade crianças, as 
principais causas das mortes 
de menores foram a diarreia 
e o sarampo.

O representante do Unicef 
na Somália, Steven Lauwerier, 
indicou em um comunicado 
que a combinação da seca, 
as doenças e o deslocamento 
são “mortais para crianças e 
precisamos fazer muito mais 
e mais rápido para salvar 
vidas”. O porta-voz do Escri-
tório das Nações Unidas para 
a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA), Jens 
Laerke, explicou em que cerca 
de 615 mil pessoas, a maioria 
delas mulheres e crianças, fo-
ram deslocadas internamente 
pela seca desde novembro do 
ano passado.

A seca também impediu 400 
mil menores de frequentarem 
as escolas, já que as famílias 
mais vulneráveis precisam 
que seus fi lhos busquem água 
ou emigrem para encontrar 
alimentos. Além disso, foi 
constatado que mais crianças 
vivem nas ruas e que menores 
deslocados são recrutados por 
grupos armados, alertou o 
Unicef. As chuvas entre abril 
e junho, que já começaram, 
atenuarão as necessidades 
da Somália, mas também 
representarão uma “ameaça” 
para as crianças, apontou o 
Unicef, dado que se caírem 
com força em todo o país 
afetarão os menores que já 
vivem em condições precárias 
(Agência EFE).
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Fórum sobre Florestas debate 
implementação de metas 

globais para o setor
Expandir em 3% o crescimento de fl orestas em todo o mundo, o correspondente a uma área de
120 milhões de hectares

depende das fl orestas.
Os seis objetivos globais 

para o setor contribuem para 
o avanço da Agenda 2030 da 
ONU e também para responder 
às Metas de Biodiversidade de 
Aichi  (plano que busca esta-
belecer ações concretas para 
deter a perda da biodiversidade 
planetária, aprovado durante a 
10ª Conferência da Convenção 
sobre Diversidade Biológica - 
COP-10, realizada na província 
de Aichi, Japão) e ao próprio 
Acordo de Paris, de mudança 
climática.

O brasileiro Manoel Sobral 
Filho, diretor do Fórum sobre 
Florestas da ONU, afi rmou que 
para construir um futuro verde 
e sustentável é necessário com-
bater a degradação ambiental, 
para que todos possam se be-
nefi ciar das fl orestas. Segundo 
ele, quando as matas são bem 
administradas, os benefícios 
são vistos em todo o mundo 
(ONU News).

30% da superfície terrestre, 
número que representa quase 
4 bilhões de hectares.

O Fórum sobre Florestas da 
ONU tem como tarefa fornecer 
uma plataforma global de ações 
para o gerenciamento susten-
tável das mesmas, evitando 

degradação e desmatamento. 
O presidente da sessão atual é 
o canadense Peter Besseau. Se-
gundo ele, o fórum está ajudan-
do a transformar o trabalho dos 
especialistas no tema, de forma 
mais efi ciente, ao reconhecer os 
desafi os encarados por quem 

Corpo de Belchior foi 
sepultado em Fortaleza

sos no cemitério. 
O Parque da Paz é o mesmo 

local onde o pai e a mãe de Bel-
chior - que morreram durante o 
período em que ele fi cou recluso 
- estão enterrados. O sepulta-
mento foi restrito aos parentes. 
Belchior vivia em Santa Cruz, 

município do Rio Grande do 
Sul, com sua mulher, Edna 
Prometheu. Segundo seus 
irmãos, ele nunca deixou de 
produzir e tem várias com-
posições novas. Ainda não se 
sabe o que será feito desse 
material inédito (ABr).

Ímola relembrou os 23 anos 
da morte de Ayrton Senna

lembrarei esta data, Ayrton”.
Fã declarado do brasileiro, o 

tricampeão da F1, o britânico 
Lewis Hamilton, postou uma 
foto de Senna em que escreveu 
“nunca será esquecido”.    Felipe 
Massa também usou as redes 
sociais e escreveu que “todos 
nós sentimos sua falta”. O perfi l 
ofi cial da Fórmula 1 também 
postou uma foto de Senna com 
a legenda “nunca será esqueci-
do” e escreveu em português 
“Senna Sempre”.

Já a Williams, onde o brasi-
leiro fez história, postou uma 
foto e escreveu que o piloto “é 
uma verdadeira lenda. Partiu, 
mas nunca será esquecido”. 
Também fundamental em sua 
história nas pistas, a McLaren 
publicou que o brasileiro “par-
tiu muito cedo, mas estará 
sempre nos nossos corações”. 
“Há 23 anos, nós perdemos um 
amigo e uma lenda das corri-
das”, acrescentou a escuderia 
(ANSA/COM ANSA).

Justiça estipula fi ança de R$ 52 milhões a Eike Batista
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Mercado está pronto 
para absorver 

seguros?
Falar em maturidade 

no mercado de seguros 

brasileiro requer 

avaliações sob alguns 

pontos de vista

Porém, em linhas gerais, 
é possível dizer que te-
mos, sim, um mercado 

maduro, mas com ainda muito 
potencial a ser explorado, se 
bem entendido e atendido. Em 
2016, o setor, que é supervisio-
nado pela Susep, registrou uma 
trajetória consistentemente 
ascendente: 5,7% até maio, 
6,5% até julho, 7,2% até se-
tembro e 8,2% até novembro. 
Como um todo, o mercado de 
seguros arrecadou R$ 291,5 
bilhões. 

Esses números demonstram 
o dinamismo do segmento e 
a sua capacidade de crescer 
mesmo em um ambiente eco-
nômico desfavorável. Para 
2017, a previsão é de um cres-
cimento consolidado entre 9% 
e 11%. Visto isso, o que esperar 
das empresas seguradoras? 
Será que além dos seguros 
individuais, o mercado está 
preparado para trabalhar com 
mais empenho nos seguros 
empresariais? 

Há, nessa área, um grande 
campo a ser trabalhado. Imagi-
ne que dados do setor apontam 
que apenas 9% das empresas 
brasileiras têm algum seguro 
atualmente. Ora, se pensarmos 
que hoje temos mais de 19 
milhões de empresas ativas no 
país, há aí um mercado interes-
santíssimo, correto? 

Ter um seguro pode ser 
vital para uma empresa inde-
pendente da área de atuação, 
porte ou quantidade de colabo-
radores. Vimos recentemente 
alguns casos impressionan-
tes. Um supermercado em 
São Paulo que pegou fogo e 
infelizmente nada pode ser 
salvo. Uma universidade no 
Rio de Janeiro, que também 
sofreu um incêndio e teve 
instalações danifi cadas. Se o 
prejuízo é grande nesses ca-
sos – de empresas/instituições 
maiores e teoricamente com a 

possibilidade de reconstrução 
– imagine no caso de PMEs?

Interessante, neste aspecto, 
é trabalhar e disseminar a 
cultura do seguro empresarial. 
Principalmente porque vemos, 
especialmente entre os donos 
de PMEs, uma percepção 
de que ter um seguro não é 
algo possível ou viável para 
eles. Quando, na realidade, 
é, sim, possível e necessário 
que estejam protegidos tendo, 
por exemplo e minimamente, 
um seguro empresarial, um 
seguro auto (em caso de frota 
própria), um seguro de respon-
sabilidade civil e um seguro 
de transportes e benefícios 
para retenção de talentos 
(como seguro de vida, saúde, 
odontológico e previdência 
privada). 

Para sermos práticos e ob-
jetivos: existem seguros em-
presariais para micro negócios 
que cobrem tanto os pertences 
da residência quanto os equi-
pamentos da empresa por 
singelos R$ 100/ano! E seguros 
de vida que oferecem não só a 
realização de serviço funerário 
como também indenização me-
diante invalidez por acidente, 
uma das maiores preocupações 
do brasileiro, por outros R$ 
50/ano para uma pessoa de 
45 anos. Será que os donos de 
PMEs têm consciência dessa 
realidade? Isto é, pode-se ter 
proteção do negócio a preços 
justos? Ou alguém, em sã cons-
ciência, diria que estes custos 
não cabem no bolso da maior 
parte do brasileiro?

Claro, as soluções vão va-
riar de acordo com a área de 
atuação e particularidades de 
cada empresa. Mas eu diria 
que é vital que pequenos e 
médios varejistas, industriais 
e até artesãos (porque não?), 
possam ter garantias sobre 
seus patrimônios, muitas vezes 
conquistados com todas as 
economias da família. Que tal 
pensar no assunto?

(*)- É sócio-diretor da protect, 
microfranquia especializada em 

seguros e soluções administrativas 
para PMEs, que pode ser

operada home based.

Richard Freitas (*)

A - Olimpíada de Robótica
Estão abertas as inscrições para um dos maiores eventos de robótica do 
país. É a Olimpíada Brasileira de Robótica. Com mais de dez anos de rea-
lização, é uma olimpíada científi ca dividida em duas modalidades: prática 
e teórica. É totalmente gratuita e podem participar alunos matriculados 
em escolas de Ensino Fundamental, Médio e Técnico. A coordenação 
nacional desta edição é da UFSCar. Na modalidade teórica, os alunos não 
precisam ter conhecimento específi co de robótica e, na primeira fase, as 
provas são realizadas diretamente na escola de cada estudante inscrito. 
Já a modalidade prática consiste em um desafi o: as equipes de até quatro 
alunos recebem a missão de construir um robô completamente autônomo. 
Inscrições e mais informações em: (www.obr.org.br).

B - Lei de Repatriação
Nesta quinta-feira (4), das 8h30 às 13h00, acontece no hotel Golden 
Tulip Paulista Plaza, o seminário ‘Regularização de ativos – Lei de repa-
triação: riscos e oportunidades’. Os participantes terão a oportunidade 
de esclarecer dúvidas a respeito do novo prazo concedido pelo governo 
para os brasileiros fazerem a declaração voluntária de ativos, bens e 
direitos mantidos ou enviados irregularmente ao exterior. Os palestran-
tes explicarão detalhes sobre a troca de informações entre países e os 
tratados que tornam cada vez mais difícil manter recursos irregulares 
no exterior, as novas condições para adesão ao programa de repatriação. 
Mais informações: (www.anefac.com.br) na aba eventos.

C - Rival do Uber 
Com 4 meses de operação, a Yet Go, aplicativo de mobilidade urbana 
100% nacional, chegou a São Paulo. Criado para concorrer diretamente 
com a Uber, a plataforma oferece valores mais em conta com serviços de 
carro comum, executivo, mototáxi e motofrete. Existe também a opção 
dos taxistas se cadastrarem no aplicativo, oferecendo as seus passageiros 
um valor diferenciado, como se ele desse um desconto. A Yet Go traz esta 
oportunidade para o taxista ingressar neste Mercado e poder também 
concorrer com o carro comum. Para atrair a clientela, o Yet Go oferece 
uma série de promoções, não trabalha com tarifa dinâmica, não cobra 
tarifa de cancelamento da corrida e mantém fi xo o preço do km rodado. 
Aplicativo para download gratuito na plataforma Android e IOS.

D - Estágio em Multinacional 
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, abre seu 

processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são destinadas 
para São Paulo, Jundiaí, Diadema ou Itapevi, conforme a área de atuação. 
Para participar é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado 
de inglês e estar cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de 
Química, Administração, Engenharias, Economia, Relações Internacio-
nais, Marketing, Comunicação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. 
Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade para estagiar 
de vinte a trinta horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 14 
de maio pelo site (www.ciadeestagios.com.br/henkel). 

E - Confeitaria e Decoração
Um dos eventos mais concorridos do The Candy Show - Salão e Ofi cinas 
de Doces, Confeitos e Snacks, integrado à Expo Parques e Festas – Feira 
Internacional de Produtos e Serviços para Parques, Buffets e Festas, 
que acontece entre os próximos dias 26 e 29, no Expo Center Norte, as 
‘Ofi cinas de Confeitaria e Decoração’ são o ponto de encontro de quem 
busca conhecimento e atualização profi ssional. As aulas são ministradas 
por profi ssionais renomados, que oferecem diferentes abordagens da 
arte de confeitaria e decoração por meio de receitas, técnicas, novidades 
e dicas essenciais. As Ofi cinas de Confeitaria e Decoração vai abrigar a 
fi nal da Copa Cake. As ofi cinas são gratuitas. Basta comparecer ao local. 
Mais informações: (www.expoparquesefestas.com.br).

F - Linguagem Audiovisual
Compreender os conceitos-chave da linguagem audiovisual, desde as 
experiências iniciais, no século XIX, até a contemporaneidade, é um dos 
principais objetivos do curso de extensão ‘Cinematografi a, Motor das 
Mídias’, que começa na Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, no próximo dia 9. Oferece instrumentos analíticos para a apreensão 
e entendimento das dinâmicas que se estabeleceram a partir da utilização 
do uso de elementos da arte, do encantamento e da tecnologia criativa 
do universo audiovisual. Dirigido a pesquisadores, alunos de graduação e 
pós-graduação, bacharéis em Ciências Sociais e da Informação, Pedagogia, 
Biblioteconomia, História, Geografi a, Jornalismo, Letras, Artes, Filosofi a, 
Comunicação, Psicologia, Educação e Serviço Social. Mais informações 
tel. 3123-7800 ou e-mail (extensao@fespsp.org.br). 

G - Prêmio para Artigos
A Associação Brasileira de Desenvolvimento e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, estão recebendo inscrições para o Prêmio ABDE-
BID de Artigos, iniciativa que visa estimular a refl exão sobre os rumos 

do desenvolvimento e o papel do fomento no desempenho da economia 
brasileira. O prêmio é voltado a todos os segmentos da sociedade, tais 
como universidades, institutos de pesquisa, instituições fi nanceiras 
associadas, economistas e demais profi ssionais e especialistas dedi-
cados aos temas do desenvolvimento e do fomento. O artigo poderá 
ser escrito por autores individuais ou em grupo. O vencedor receberá 
prêmio de R$ 8 mil e será publicado em livro. Informações, solicite via 
email: (premio@abde.org.br).

H - Energia Solar
Com o intuito de capacitar empreendedores para atuação no setor, a 
Blue Sol Energia Solar, empresa de projetos, instalação de sistemas e 
capacitação de profi ssionais para o setor, oferece gratuitamente o curso 
online de energia solar fotovoltaica. Entre os temas: Célula fotovoltai-
ca (como ela transforma a radiação solar em energia elétrica); painel 
solar e arranjo fotovoltaico (como organizar o painel solar para que ele 
produza energia elétrica na quantidade necessária); tipos de sistemas 
fotovoltaicos (sistemas conectados à rede - on-grid e off-grid - e sistemas 
fotovoltaicos híbridos);  e dimensionamento do sistema fotovoltaico 
(dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico autônomo). Outras 
informações no site: (http://programa integradoronline.com.br/curso-
energia-solar-gratis).

I - Lei de Migração 
A Emdoc é uma consultoria especializada em serviços de mobilidade 
global que oferece atendimento a empresas e pessoas físicas, que bus-
cam agilidade nos trâmites de imigração para o Brasil, transferência 
de brasileiros para o exterior e serviços de relocation. No Brasil, são 
nove escritórios próprios e 12 correspondentes distribuídos em todo o 
território nacional. Nos Estados Unidos, há dois escritórios próprios, 
em Miami e Houston. Entre os principais diferenciais da empresa, 
destacam-se as equipes de consultores de origens japonesa, chinesa 
e europeia, que forma as chamadas “chinese desk”, “japanese desk” e 
“european desk”, além da certifi cação ISO 9001 e 14001 e de um corpo 
jurídico próprio, especializado em direito imigratório. Saiba mais em 
(www.emdoc.com).

J - Moda e Marketing 
A Netshoes está selecionando candidatos para vagas nas áreas de 
moda, marketing e administração. A empresa busca pessoas apai-
xonadas, proativas e que tenham pensamento inovador. Na área 
de moda, há duas oportunidades: uma para estilistas e outra para 
assistentes de estilo, para trabalharem com as peças da shoestock. 
Para o marketing, a empresa busca um coordenador de marketing 
de varejo, que será responsável por comandar o setor, viabilizando a 
melhor performance do time. Por fi m, a empresa também busca um 
comprador pleno, especializado em gerenciamento do capital de giro 
das categorias, relacionado à cobertura de estoque. Mais informações: 
(www.vagas.com.br/netshoes).

A - Olimpíada de Robótica
Estão abertas as inscrições para um dos maiores eventos de robótica do 

processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são destinadas
para São Paulo, Jundiaí, Diadema ou Itapevi, conforme a área de atuação.
Para participar é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado

Segundo pesquisa com 
base em dados do Caged 
do Ministério do Trabalho, 

no primeiro trimestre, 13 dos 
25 subsetores de atividade ge-
raram postos de trabalho, com 
a maior parte das vagas criadas 
contemplando trabalhadores 
jovens e qualifi cados.

Apesar da constatação, de 
janeiro a março, foram fecha-
das 64.378 vagas de emprego 
no setor, resultado que, no 
entanto, é 78% menor do que o 
verifi cado no primeiro trimestre 
do ano passado, quando deixa-
ram de existir 303.129 postos 
de trabalho. O setor terciário 
destacou-se pela geração de 
vagas no comércio atacadista, 
abrindo 5.941 postos de traba-
lho, enquanto, no comércio e 
na administração de imóveis 
e valores mobiliários, foram 
criadas 2.148 novas vagas.

De janeiro a março, comércio criou maioria das vagas para 

trabalhadores jovens e qualifi cados.
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CNC diz que comércio reduz 
ritmo de demissões no Brasil
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) informou que, em todo o país, os diversos segmentos 
do setor vêm registrando recuperação na geração de empregos, apesar de ainda apresentarem saldo 
negativo no valor agregado

13.383 novos postos de traba-
lho, respectivamente.

Ao analisar o comportamento 
do comércio, o economista da 
CNC Fabio Bentes ressaltou 
que “a reação de alguns seg-
mentos do mercado de trabalho 
demonstra o início de uma 
retomada parcial da empre-
gabilidade, que é o principal 
entrave para o crescimento do 
consumo no país”. 

Segundo Bentes, “o de-
sempenho mais favorável da 
agropecuária e da indústria 
em detrimento do setor ter-
ciário está associado ao maior 
aquecimento da demanda 
externa. A produção industrial 
brasileira cresceu 0,3% no iní-
cio de 2017, e o preço médio 
das exportações nacionais 
avançou 21,3% ante o mesmo 
período do ano passado”, afi r-
mou (ABr).

Os setores em que mais se 
reverteu o fechamento de vagas 
foram o primário (agropecuá-
ria) e o secundário (indústria). 
De forma semelhante, dos 15 

subsetores que compõem a 
indústria, oito reverteram os 
saldos negativos, com destaque 
para as indústrias metalúrgica 
e têxtil, que geraram 1.378 e 

O mercado fi nanceiro reduziu 
a projeção para a infl ação este 
ano pela oitava semana conse-
cutiva. Agora, a estimativa para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 4,04% para 4,03%, 
de acordo com o boletim Fo-
cus, uma publicação elaborada 
todas as semanas pelo Banco 
Central (BC), em Brasília.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro 
da meta que é 4,5%. A meta 
tem ainda limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2018, 
a estimativa foi reduzida de 
4,32% para 4,30%, no quarto 
ajuste seguido. A projeção de 
instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia 
(Produto Interno Bruto – PIB) 
este ano passou de 0,43% 

para 0,46%. Para o próximo 
ano, a estimativa permanece 
em 2,5%. Para as instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2017 e 2018 em 8,5% ao ano. 
Atualmente, ela está em 
11,25% ao ano. 

A Selic é um dos instrumen-
tos usados para infl uenciar a 
atividade econômica e a infl a-
ção. Quando o Copom aumen-
ta a Selic, a meta é conter a 
demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a pou-
pança. Já quando o Copom 
diminui os juros básicos, a 
tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a 
infl ação (ABr).

Mercado fi nanceiro 
reduz para 4,03% 

projeção para a infl ação
O governo projeta superávit 

(exportações maiores que im-
portações) de US$ 55 bilhões 
para a balança comercial bra-
sileira em 2017. A previsão foi 
divulgada ontem (2) pelo secre-
tário de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Abrão Neto. Se confi rmado, o 
valor superará o saldo positivo 
de US$ 47,69 bilhões registrado 
em 2016, que atualmente re-
presenta o maior superávit da 
balança desde o início da série 
histórica, em 1989.

Neto apresentou a estimativa 
ao comentar os dados de abril 
da balança comercial. No mês 
passado, houve saldo comercial 
positivo de US$ 6,969 bilhões, 
o melhor para meses de abril 
desde 1989. O resultado foi 
possível graças ao aumento de 
27,8% das exportações ante 
abril de 2016, segundo o cri-
tério da média diária, que leva 
em conta o valor negociado 
por dia útil. “É a maior taxa 
de crescimento para meses de 
abril desde 2011”, afi rmou o 
secretário.

Entre os destaques nas ven-
das externas no mês estão soja, 
minério de ferro, petróleo bru-
to, automóveis de passageiros 
e aviões. “Para a soja, houve 
recorde mensal no volume 

Governo prevê superávit 
comercial de US$ 55 

bilhões em 2017

de embarques, que fi cou em 
10,4 milhões de toneladas”, 
acrescentou Abrão Neto. No 
primeiro quadrimestre deste 
ano, segundo o secretário, 
alguns produtos da pauta de 
exportações tiveram recorde 
no volume vendido ante igual 
período do ano passado. 

Foram registradas, ainda, 
elevações nos preços. “[Houve] 
recorde no volume de soja em 
grão, minério de ferro e petró-
leo bruto. Foi o maior volume 
exportado no primeiro quadri-
mestre, além de [ter havido]  
aumento de preços”, disse. O 
valor vendido em automóveis de 
passageiros também foi recorde 
para os primeiros quatro meses 
do ano, registrando elevação de 
48,6% (ABr).

Secretário de Comércio 

Exterior, Abrão Neto.
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Para preservar o meio 
ambiente, é preciso cuidar 
das cadeias degradadas

Uma das estratégias 

para combater o 

problema é replicar 

modelos de negócios 

bem-sucedidos em 

outras partes do país

Quando falamos em ações 
de sustentabilidade 
nos dias de hoje, um 

ponto importante que se faz 
presente a todos é o uso de 
recursos escassos que possi-
bilitem estimular o desenvol-
vimento social por meio de 
um modelo econômico ético 
e transparente. No entanto, é 
preciso enxergar essa questão 
de maneira muito mais ampla, 
afi nal investir na recuperação 
de cadeias degradadas é tão 
importante quanto preservar 
os biomas naturais. 

No Brasil, temos como 
exemplo a cadeia da carnaúba, 
encontrada nos estados do 
Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte. Trata-se de uma cultura 
majoritariamente extrativista, 
mas de fácil plantio, resistente 
às diferentes condições climá-
ticas (inclusive à seca) e que 
também dá origem a uma cera 
utilizada por diferentes compa-
nhias de cosméticos a eletrôni-
cos em todo o mundo. 

Apesar de se tratar de uma 
matéria-prima de grande im-
portância ao mercado, a sua 
cadeia produtiva ainda conta 
com irregularidades, como as 
denúncias de trabalhos escra-
vo. Dados divulgados em 2016, 
durante o Seminário sobre 
Combate ao Trabalho Escravo 
realizado na assembleia legisla-
tiva do Ceará, apontam que 47 
das 70 pessoas resgatadas no 
estado, em 2015, por trabalhar 
em condições degradantes fa-
ziam parte da cadeia produtiva 
da carnaúba. 

Uma das estratégias para 
combater o problema é repli-
car nessas regiões modelos de 
negócios bem-sucedidos em 
outras partes do país. Nesse 
sentido, podemos destacar o 
trabalho realizado pela Beraca 
em áreas com incidência de 
extração ilegal de madeira. 

A proposta da empresa é 
promover parcerias com comu-
nidades de diferentes biomas, 
principalmente o amazônico, 

e oferecer a elas oportunida-
des de renda com recursos 
florestais não madeireiros, 
investindo em treinamentos 
e capacitações para ensinar 
que é possível garantir uma 
fonte de renda extra a partir 
dos frutos e sementes, sem 
agredir o meio ambiente ou a 
necessidade de trabalhar em 
condições degradantes.

Os insumos naturais obtidos 
a partir dessa atividade se 
transformam em matérias-
primas para as indústrias de 
cosméticos, beleza e cuidados 
pessoais, que apostam no uso 
de ativos da biodiversidade em 
suas formulações, na busca por 
produtos de alta performance. 
Para comprovar a efi ciência 
dessa estratégia, um estudo 
promovido com pesquisado-
res da USP destaca que, para 
cada R$ 1,00 investido no 
extrativismo sustentável no 
Pará, são retirados R$ 3,60 da 
mão da obra por trabalho em 
madeireiras ilegais. 

Somado a isso, em muitos 
lugares ainda temos o aumento 
da efi ciência de políticas pú-
blicas, como o seguro-defeso, 
que garante um benefício aos 
pescadores durante o período 
de reprodução dos peixes, e a 
Bolsa Verde, responsável por 
oferecer auxílio fi nanceiro a 
cada três meses para famílias 
em situação de extrema po-
breza que vivem em áreas de 
relevância para a conservação 
ambiental.

Diante desse cenário, o 
importante é enxergar que o 
futuro do planeta depende de 
iniciativas que inibam ações 
ilegais e que, na medida do 
possível, preencham a lacuna 
de renda deixada por essas 
atividades. Para isso, o setor 
público e as instituições pri-
vadas devem criar políticas 
capazes de estimular a pre-
servação ambiental, promover 
o desenvolvimento social e a 
visão de melhoria de futuro 
dos moradores que vivem nas 
áreas em que existem áreas 
degradadas.

(*) - É Gerente de Sustentabilidade e 
Assuntos Corporativos da Beraca, 

líder global no fornecimento de 
ingredientes naturais provenientes 

da biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais.

Thiago Terada (*)

As altas taxas de juros co-
bradas pelas principais ban-
deiras de cartões de crédito 
serão debatidas na Comissão 
de Defesa do Consumidor do 
Senado hojhe (3).  De acordo 
com dados do Banco Central, 
os juros rotativos são os maio-
res praticados no mercado de 
crédito. Em 2016, fecharam 
em 484,6% ao ano. A taxa está 
ligada, principalmente, ao risco 
de inadimplência. O rotativo 
é o crédito tomado pelo con-
sumidor quando paga menos 
que o valor integral da fatura 
do cartão.

Desde abril, está em vigor 
a nova regra para pagamento 
da fatura do cartão de crédito. 
Após o prazo máximo de 30 dias 
do crédito rotativo, o consumi-
dor poderá fi nanciar por meio 
de uma linha de crédito parce-
lada pela operadora do cartão 
— obrigatoriamente — com 
melhores condições. Segundo 
o SPC Brasil, na prática, uma 
dívida com taxas de juros que 
atualmente podem chegar a 

A taxa está ligada, principalmente, ao risco de inadimplência.

A Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico da Câmara aprovou 
proposta que obriga shoppings e 
hipermercados a disponibilizar, 
sem cobrança de taxa, área de 
lazer com brinquedos para o 
público infantil de até sete anos 
de idade. Ficam fora da regra os 
estabelecimentos de pequeno 
porte, ou seja, shoppings com 
até 19.999 metros quadrados e 
supermercados com menos de 
6 mil metros quadrados. A regra 
também não vale para hipermer-
cados localizados em shopping 
centers que já ofereçam o espaço 
infantil.

Conforme o texto, ao menos 
um profi ssional habilitado deverá 
prestar assistência a cada grupo 
de até dez crianças, inclusive 
aquelas com defi ciência. O cha-
mado “espaço kids” fi cará aberto 
das 8h00 às 21h00, nos dias de 
atendimento ao público. O texto 
aprovado é o substitutivo apre-
sentado pelo deputado Aureo 
(SD-RJ) ao projeto do deputado 
Alfredo Nascimento (PR-AM), 
que trata da obrigatoriedade.

Aureo observou que a proposta 
é uma oportunidade quando se 
considera que a falta de tempo é 
uma constante da vida contempo-
rânea. “As famílias estão fi cando 
menores, o que torna mais difícil 
para os pais contarem com pes-

Aureo: Um profi ssional 

habilitado deverá prestar 

assistência a cada grupo de 

até dez crianças.

A proposta que acaba com 
o foro especial por prer-
rogativa de função volta 

a ser discutida e os senadores 
passam a se dedicar também à 
análise do projeto da reforma tra-
balhista, aprovado na Câmara na 
quarta-feira (26). A PEC do Fim 
do Foro passará, a partir de hoje, 
pela primeira das três sessões de 
discussão necessárias antes da 
votação em segundo turno. Ela 
foi aprovada em primeiro turno 
na semana passada. A expecta-
tiva é que esteja pronta para ser 
votada novamente no dia 9. Se 
for aprovada, será encaminhada 
à Câmara. 

O texto extingue o foro pri-
vilegiado para todas as autori-
dades, exceto os presidentes 
da Câmara, do Senado, da 
República e do STF. No caso 
da reforma trabalhista, as pri-
meiras discussões deverão ser a 
respeito da imposição ou não de 
urgência para sua tramitação. 
Diferente do modelo adotado 
na Câmara, no Senado o texto 
não deverá passar por uma 
comissão especial, e sim por 
pelo menos três comissões de 
mérito permanentes da Casa: 

No caso da reforma trabalhista, as primeiras discussões deverão ser a respeito da imposição ou 

não de urgência para sua tramitação.

México aprova 
lei para uso 
medicinal da 
maconha

A Câmara dos Deputados do 
México aprovou, por maioria 
absoluta, a legalização do uso 
medicinal e científi co da maco-
nha. A medida inclui mudanças 
no Código Federal e na Lei 
Geral da Saúde. Em 2016, os 
foros de debate convocados 
pelo governo sobre o tema 
foram fi nalizados e, apesar de 
tudo apontar que a proibição 
chegaria ao fi m, os legisladores 
não entraram num acordo para 
colocar a medida em prática 
naquela época.

Agora, a nova lei permite 
que os produtos derivados 
da cannabis, em concentra-
ção de até 1%, possam “ser 
comercializados, exportados 
ou importados, cumprindo os 
requisitos estabelecidos pela 
regulação sanitária”. O Ministé-
rio da Saúde será o responsável 
por emitir autorizações para 
importação das substâncias. As 
autoridades sanitárias poderão 
também criar estratégias para 
regular o uso medicinal dos 
derivados da maconha assim 
como a investigação e produção 
nacional de medicamentos.

O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, enviou 
no ano passado um projeto de 
lei que propunha aumentar a 
quantidade mínima de posse 
da droga para civis, mas a Igreja 
Católica e grupos conservadores 
se opuseram à iniciativa. O depu-
tado do Partido Revolucionário 
Institucional (PRI), Aber Mur-
rieta, disse que a reforma “muda 
o paradigma” do uso do ilícito 
e enfatizou o “direito à saúde 
dos mexicanos reconhecido 
na Constituição”. “Está com-
provado cientifi camente que 
a marijuana tem propriedades 
que podem ajudar a controlar 
certas doenças”, afi rmou. Já o 
vice-coordenador da bancada 
do Partido da Revolução Demo-
crática (PRD), Jesús Zambrano, 
classifi cou a aprovação da incia-
tiva como um “fato histórico”.

A justiça mexicana tinha 
aprovado, no ano passado, a 
importação de um medicamento 
fabricado à base de cannabis 
para os pais de uma menina 
que vive no norte do país e 
sofre de eplepsia. O remédio 
ajuda a diminuir os ataques. Há 
cerca de dez anos, o México foi 
cenário uma onda de violência 
que começou quando o então 
presidente, Felipe Calderón, 
começou uma “guerra contra as 
drogas”, que causou até agora 
mais de 200 mil mortes e deixou 
mais de 28 mil pessoas desapare-
cidas (ANSA/COM ANSA).

A Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo do 
Senado deve analisar o substi-
tutivo ao projeto que institui 
o Mapa do Turismo Brasileiro. 
O mecanismo servirá de base 
territorial para o desenvolvi-
mento das políticas públicas 
setoriais e locais de incentivo 
ao setor. O projeto  autoriza 
o Executivo federal a criar 
áreas especiais de interesse 
turístico, com a fi nalidade de 
potencializar o desenvolvi-
mento regional, aumentar a 
geração de emprego e renda 
e contribuir para a aumentar a 
competitividade do setor. 

Os municípios e as regiões 
turísticas que farão parte do 
mapa deverão ser benefi ci-
ários dos recursos públicos 
para o desenvolvimento do 
turismo. O Mapa do Turismo 
Brasileiro deverá ser defi nido 
e atualizado pelo órgão do 
Executivo Federal responsá-
vel pelo desenvolvimento do 
setor, com o apoio dos órgãos 
ofi ciais de turismo dos estados 
e do Distrito Federal. O proje-
to tem como relator o senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
que é favorável na forma de 
um texto substitutivo.

Ainda na mesma reunião, 
deverá ser examinado o 

Autor do projeto da Zona Franca Verde, senador

Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
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Fim do foro e mudanças da Lei de 
Abuso são os destaques no Senado

Alguns temas marcaram o noticiário da última semana e continuam em pauta no Senado

a Comissão de Constituição e 
Justiça, a Comissão de Assuntos 
Sociais e a Comissão de Assun-
tos Econômicos.

Se a urgência for aprovada 
pelos senadores, no entanto, 
a matéria pode ter a tramita-
ção acelerada e receber parte 
desses pareceres diretamente 
em plenário. Outro tema que 
deve começar a ser discutido no 

Senado esta semana está rela-
cionado à Previdência. Embora 
a reforma da Previdência ainda 
não tenha sido votada na Câma-
ra, os senadores já começam a 
se aprofundar no assunto com o 
início dos trabalhos da CPI, que 
foi instalada na semana passada 
e vai apurar os números do INSS 
e identifi car casos de fraude e 
sonegação. 

O senador Paulo Paim (PT-
RS), autor do requerimento de 
criação da comissão, presidirá 
os trabalhos e o senador Hélio 
José (PMDB-DF) será o relator. 
A Comissão de Assuntos Sociais 
também deve votar projeto que 
aumenta a alíquota do Imposto 
de Renda sobre remessa de 
dinheiro para paraísos fi scais 
(ABr).

Projeto cria mecanismo de 
incentivo ao turismo

projeto que prevê a isenção 
da cobrança do Imposto de 
Importação sobre máquinas e 
equipamentos destinados às 
indústrias instaladas na Zona 
Franca Verde - incentivo con-
cedido pelo governo federal à 
produção industrial nas áreas 
de livre comércio da Amazônia 
ocidental com preponderância 
de matéria-prima de origem 
regional. Posteriormente, o 
projeto será analisado em ca-
ráter terminativo na Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Hoje, as indústrias da área 
benefi ciam-se da isenção do IPI 
nas mercadorias em cuja com-
posição haja preponderância 

de matérias-primas de origem 
regional, provenientes dos 
segmentos animal, vegetal, 
mineral ou agrossilvopastoril, 
principalmente frutos, se-
mentes, animais e madeiras. 
Os estabelecimentos con-
templados localizam-se em 
alguns municípios do Amapá, 
Amazonas, Acre e Rondônia. 
O autor da proposta, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), argumenta que a medida 
é necessária para tornar “vi-
ável e efetiva” a Zona Franca 
Verde, que, seis anos após sua 
criação, foi regulamentada por 
decreto presidencial do fi nal 
de 2015 (Ag.Senado).

Comissão debate altas taxas de 
juros dos cartões

490% ao ano é trocada por uma 
com taxa média de 160%.

Foram convidados para o 
debate o diretor-executivo 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços, Ricardo de 
Barros Vieira; o coordenador-
geral de Consultoria Técnica e 
Processos Administrativos do 
Ministério da Justiça, Kleber 
José Trinta Moreira e Lopes; 
e a advogada de Relações 

Institucionais da Proteste 
Associação de Consumidores, 
Sonia Amaro.

A audiência será realizada 
em caráter interativo, com a 
possibilidade de participação 
popular. Para isso, basta que os 
interessados mandem comen-
tários ou perguntas por meio 
do Portal e-Cidadania (www.
senado.leg.br/ecidadania) e do 
Alô Senado, através do número-
0800612211 (Ag.Senado).

Espaço infantil gratuito 
em shoppings e 
hipermercados

soas de sua confi ança para cuidar 
de seus fi lhos enquanto realizam 
as várias atividades diárias. Isso se 
torna particularmente complica-
do no momento de ir às compras 
em shoppings e hipermercados”, 
afi rmou.

Na avaliação do relator, a obri-
gação pode se tornar lucrativa 
para os estabelecimentos co-
merciais, uma vez que o cliente 
poderá fazer suas compras com 
mais tranquilidade. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).



Observando, com 

tristeza e certo desalento, 

o que vem ocorrendo na 

sociedade brasileira de 

nossos dias, envolveu-me 

um profundo sentimento 

de saudosismo, de 

recordação nostálgica 

dos velhos tempos

Isso não signifi ca, de forma 
alguma, negar o mérito 
da era atual, marcada 

por avanços tecnológicos, 
c i e n t í f i c o s  e  c u l t u r a i s 
incontestáveis. Aí estão a TV, 
a internet, o smartphone, o 
notebook, o tablet, o “sabe-
tudo” Google e os robôs, 
entre outros tantos aparatos 
que tornam o dia a dia das 
pessoas mais fácil. Entretanto, 
na medida em que a ciência 
avançou, os valores morais 
e humanos decresceram... 
vivemos uma época em que as 
máquinas estão cada vez mais 
semelhantes aos humanos, 
e os humanos cada vez mais 
parecidos com máquinas: sem 
sensibilidade, praticando atos 
de violência e desumanidade!

Estamos falhando na base 
da formação humana: na 
ESCOLA! Por isso, pincei parte 
de um texto mais amplo por 
mim redigido, que reproduzo 
a seguir.

“A ESCOLA ANTIGA. 
É  i m p e r i o s o  l e m b r a r 
aqui os versos do poeta 
português Acácio Antunes: 
“Antigamente a escola era 

risonha e franca/ Do velho 

professor as cãs, a barba 

branca/ Infundiam respeito, 

impunham simpatia”. A 
escola era o templo do saber 
e,  como em um templo, 
havia o máximo respeito. 
À entrada do professor, os 
alunos se postavam de pé, até 
que ele os mandasse sentar. 
Os estudantes mantinham 
respeito para com o mestre e 
trato cordial com os colegas. 
Nenhum sabia o que era droga 
e jamais se viu algum deles 
portando arma, de fogo ou 
branca. Os pais acompanhavam 
os boletins e, ao receber o 
comunicado do professor, 
compareciam à escola para 
tomar conhecimento de algum 
deslize do fi lho e o corrigiam. 
As aulas eram religiosamente 
ministradas. Os cadernos não 
tinham vistosas capas coloridas 
e plastifi cadas. Eram simples 
brochuras, de capa geralmente 
verde, mas lá estavam as letras 
dos hinos pátrios, que os 
alunos sabiam – e cantavam – 
de cor! Semanalmente havia o 
hasteamento da bandeira e, no 
dia 7 de setembro, desfi lavam 

garbosamente em homenagem 
à Pátria.

OS LIVROS DAQUELE 

T E M P O  m e r e c e m 
consideração especial. Os de 
língua portuguesa traziam, 
junto dos pontos de gramática, 
textos de autores brasileiros 
ou luso-brasileiros! À guisa 
de exemplo, o livro “Língua 
Pátria”, de Maximiano Augusto 
Gonçalves, para a primeira 
série ginasial, edição de 1966, 
traz nada menos que 37 
textos, versando sobre vários 
assuntos, sem se descuidar 
do civismo, como: “Amo o 
Brasil”, de Bastos Tigre; “O 
futuro do Brasil”, de Afrânio 
Peixoto; “Minha terra”, de 
Maria Sabina; “Oração aos 
mestres”, de Othon Costa; “A 
nossa língua”, de Júlia Lopes de 
Almeida; “13 de maio de 1888”, 
de João Ribeiro”; “Deus”, de 
Olavo Bilac; e “Mandamentos 
cívicos”, de Coelho Neto. (Vale 
a pena citar alguns desses 
mandamentos de Coelho Neto. 
1 – “Honra a Deus amando a 
Pátria sobre todas as coisas...” 
2 – “Considera a bandeira 
como imagem viva da Pátria, 
prestando-lhe o culto do teu 
amor...” 3 – “Honra a Pátria no 
Passado; sobre os túmulos dos 
heróis; glorifi ca-a no Presente; 
com a virtude e o trabalho; 
impulsiona-a para o Futuro; 
com a dedicação, que é a 
Força da Fé”... 10 – “Ama a 
terra em que nasceste e à qual 
reverterás na morte. O que por 
ela fi zeres, por ti mesmo farás, 
que és terra e a sua memória 
viverá na gratidão dos que te 
sucederem”).

O CIVISMO, por sua vez, era 
parte integrante e importante 
da EDUCAÇÃO.

“No passado remoto, na 

época da “escola risonha 

e franca”, ao ensinar as 

primeiras letras, os Mestres 

– figuras respeitosas e 

respeitadas – transmitiam 

também os  princípios 

fundamentais do civismo, 

do amor e do respeito ao 

nosso país e aos nossos 

s ímbo lo s  e  t rad ições . 

Aprendia-se que além – e 

acima – de cada indivíduo 

paira um bem maior, uma 

comunidade mais ampla e 

mais importante chamada 

Pátria Brasileira”! O sete 

de setembro assinalava, 

em nossos  corações ,  o 

compromisso de saudar e 

honrar a Pátria – a “família 

amplifi cada” na expressão 

bonita de Rui – com a 

reverência e o amor com 

que desfi lávamos entoando, 

“de cor”, o Hino Nacional! 

Hoje essa data signifi ca, só 

e puramente, um “um fi m 

de semana prolongado”, 

destinado a viagens, lazer e 

recreação... Homenagear a 

Pátria em sua data máxima 

é ser cabotino, “quadrado” 

ou “careta”. A conclusão 

é óbvia: se perdemos a 

noção e o compromisso de 

amor ao bem maior – a 

Pátria Brasileira – resta-

nos somente o amor anão, 

nanico, a nós mesmos! Por 

isso prospera e se alastra a 

pérfida “Lei de Gérson”, 

em que cada um busca 

vantagens – lícitas ou, 

mais das vezes, ilícitas – 

exclusivamente para si! 

Se queremos estancar esse 

flagelo, esse deplorável 

estado de coisas, temos que 

ir à origem: à educação 

infantil. – “É de pequenino 

que se torce o pepino”, diz 

a sabedoria popular. – “O 

menino é o pai do homem”, 

proclama Machado de Assis. 

– “Instrui o menino no 

caminho em que deve andar 

e até quando for velho 

não se desviará dele”, 

conclui Salomão. Lançando 

hoje no solo fértil e tenro 

dos corações em formação 

a semente escolhida do 

civismo, o país colherá, 

amanhã e sempre, o fruto 

sazonado do Patriotismo, do 

“amor febril pelo Brasil”. 

Gratifi cado e feliz verás – 

Brasil – que “um fi lho teu 

não foge à luta, nem teme – 

quem te adora – a própria 

morte”!  

(Texto “Repensando o 
civismo”, do livro “Mostrando a 

Língua”, de J. B. Oliveira).

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br
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Augusto Velloso Engenharia S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria Exercício encerrado em 30.04.2017

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas o Relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30 de abril de 2017, da Augusto Velloso Engenharia S/A. São Paulo, 02 de maio de 2017.

Ativo Nota
Circulante Explicativa       Abril/2017 Dezembro/2016
Caixa e equivalentes de caixa 2.2.a  20.958,22  16.208,11
Contas a receber 2.2.b  11.919.690,58  3.824.018,34
Impostos a recuperar 2.2.e  197.981,79  197.981,79
Outros créditos 2.2.e  195.473,62  237.082,67
Total do Circulante  12.334.104,21      4.275.290,91
Não Circulante
Contas a receber 2.2.b  16.411.507,90  -
Créditos de controladas
 e coligadas 2.2.e  208.598,74  318.143,02
Depósitos Judiciais 2.2.e  58,99  6.058,99
Outros créditos 2.2.e  162.165,05  129.236,97
Imobilizado 2.2.c  302.031,38  334.813,57
Intangível 2.2.c  10.072.000,00  10.072.000,00
Total do Não Circulante  27.156.362,06    10.860.252,55
Total do Ativo  39.490.466,27    15.135.543,46

Passivo Nota  
Circulante explicativa       Abril/2017 Dezembro/2016
Fornecedores 2.2.e  3.228.855,23  3.639.466,53
Obrigações fiscais 2.2.e  497.006,22  217.098,61
Total do circulante   3.725.861,45      3.856.565,14
Não circulante
Fornecedores 2.2.e  616.077,03  739.810,72
Parcelamentos 2.2.e  116.693,93  402.091,91
Outras contas a pagar 2.2.e  77.690,09  120.799,14
Total do não circulante       810.461,05      1.262.701,77
Patrimônio liquido
Capital Social 5  35.084.132,00  10.077.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados  (129.988,23)  (60.723,45)
Total do Patrimônio Liquido  34.954.143,77    10.016.276,55
Total do passivo  39.490.466,27    15.135.543,46

Demonstração do Resultado dos Exercícios
demonstração de Nota
 resultados dos exercícios Explicativa  Abril/2017 Dezembro/2016
Despesas administrativas  (30.113,45)  (8.738,39)
Depreciação e amortização 4 (32.782,19)  (104.121,29)
Outros Resultados operacionais  -  25.946,30
Lucro líquido antes
 do resultado financeiro  (62.895,64)           (86.913,38)
Receitas financeiras   0,12  192.308,25
Despesas financeiras   (6.369,26)  (113.034,07)
Resultado financeiro    (6.369,14)             79.274,18
Resultado antes dos tributos
 sobre os lucros  (69.264,78)             (7.639,20)
Resultado líquido das
 operações continuadas  (69.264,78)             (7.639,20)
Resultado líquido do período  (69.264,78)             (7.639,20)
 Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente 2.2.D (69.264,78)             (7.639,20)
Resultado líquido do 
 período por ação         (13,85)                    (1,53)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Lucros 
 Capital (prejuízos) 
D.M.P.L.        realizado   acumulados                 Total
Saldo em 31/12/2014  10.077.000,00  (50.492,90) 10.026.507,10
Resultado do exercício - (2.591,35)  (2.591,35)
Saldo em 31/12/2015  10.077.000,00  (53.084,25)  10.023.915,75
Resultado do exercício -  (7.639,20)  (7.639,20)
Saldo em 31/12/2016  10.077.000,00  (60.723,45)  10.016.276,55
Aumento de capital
 em 17/04/2017  25.007.132,00 -  25.007.132,00
Resultado do exercício   (69.264,78)  (69.264,78)
Saldo em 30/04/2017  35.084.132,00  (129.988,23)  34.954.143,77 

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do fluxo de caixa          abril/2017 Dezembro/2016
1) Fluxos de caixa originados
 de atividades operacionais
Resultado líquido  (69.264,78)  (7.639,20)
Ajustes para reconciliar o lucro 
 líquido ao caixa gerado
Depreciação e amortização  32.782,19  104.121,29
Resultado na baixa de ativos permanentes -  (25.946,30)
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Variação no circulante e não circulante  (24.382.954,89)  (2.685.422,01)
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  (577.454,04)  2.468.248,49
Impostos, contribuições e encargos a recolher  (5.490,37)  192.287,81
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades operacionais (25.002.381,89)           45.650,08
2) Fluxos de caixa originados de
 atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível -  (34.625,68)
Caixa líquida gerada pelas atividades
 de investimentos                         -        (34.625,68)
3) Fluxos de caixa originados de
 atividades de financiamentos
 Aumento de capital social  25.007.132,00  -
Caixa líquida gerada pelas atividades
 de financiamento   25.007.132,00                         -
4) Variação no caixa e
 equivalentes de caixa            4.750,11           11.024,40
5) Saldos de caixa e
 equivalentes de caixa            4.750,11          11.024,40
No início do exercício  16.208,11  5.183,71
No fim do exercício  20.958,22  16.208,11

1 - Contexto Operacional - A sociedade, com sede na Capital do Estado de 
São Paulo, foi constituída em 05 de dezembro de 2002. Dedica-se à execu-
ção de obras e serviços por empreitada, tais como, saneamento básico, edi-
ficações habitacionais e institucionais, drenagem pluvial, urbanização, e a 
incorporação de imóveis. 2. Apresentação das demonstrações contábeis 
e principais práticas contábeis adotadas - 2.1. Base de apresentação - 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria na reunião de 
02 de maio de 2017. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, requeridas para os exercícios findos em 30 de abril de 2017 e 31 de de-
zembro de 2016, as quais levam em consideração as disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nºs 
11.638/07 e 11941/09, e de acordo com a NBC TG 1000 (R1) – Modelo Con-
tábil para Empresa de Pequeno e Médio Porte (PME), emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). 2.2. Principais práticas contábeis - a) 
Caixa e equivalentes de caixa - São representados por disponibilidades e 
aplicações financeiras com prazos de vencimentos de até 90 (noventa) dias. 
b) Contas a receber de clientes - Comtempla as faturas a receber relativas 
aos serviços prestados para órgãos públicos e sociedade de economia mis-
ta, sendo constituída provisão, baseada no desempenho histórico das con-
tas a receber de clientes, sendo o seu montante considerado suficiente pela 
Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. c) 
Imobilizado líquido - Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos 
bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota explica-
tiva n.º 4. d) Apuração do resultado - O resultado das operações (receitas, 

Balanço Patrimonial

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Augusto Velloso Engenha-
ria S/A - São Paulo - SP - Examinamos as demonstrações contábeis da 
Augusto Velloso Engenharia S/A,, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 30 de abril de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre 
as demonstrações contábeis - A administração da Augusto Velloso En-
genharia S/A, é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa responsabilida-
de é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e execu-
tada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante Uma auditoria envolve a execu-
ção de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 

custo e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência dos exercícios. A receita de venda de prestação de serviços 
é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável e 
todos os riscos e benefícios são transferidos para o comprador. O resultado 
é apurado pelo regime de competência de exercícios. e) Outros ativos e 
passivos - Outros ativos e passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos encargos e variações 
monetárias incorridas. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
- As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec-
tativas de eventos futuros. 4. Movimentação do imobilizado e intangíveis
Descrição % Taxa Saldo  Saldo
 depreciação              inicial Depreciação               final
Acervo Técnico 0% 10.072.000,00 - 10.072.000,00
Veículos 20% 326.694,02 (32.492,87) 294.201,15
Moveis e Utensílios 20%          8.119,55         (289,32)          7.830,23
Total dos bens  10.406.813,57 (32.782,19) 10.374.031,38
5. Patrimônio líquido - Capital social - O capital social realizado em 30 
de abril de 2017 é de R$ 35.084.132,00 (trinta e cinco milhões, oitenta e 
quatro mil, cento e trinta e dois reais), representado por 5.000 (cinco mil) 
ações ordinárias sem valor nominal. 6. Imposto de renda e contribuição 
social - Por ter sido apurada base negativa não houve provisões do Imposto 
de renda e da contribuição social, para os exercícios findos em Abril de 2017 
e Dezembro de 2016. 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 30 de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2016 (em reais)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de ris-
cos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações contábeis da sociedade 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da sociedade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Augusto Velloso 
Engenharia S/A, em 30 de abril de 2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Claudio Bianchessi & Associados Auditores S/S
CRC 2SP 019128/O - 2
Claudio Caldas Bianchessi 
Contador - CRC - 1RS 34.686 T-4 “SP” 001714

A Diretoria
José Maria Augusto - Contador - CRC 1SP 126.202/O-7

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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EMPRÉSTIMO AO FUNCIONÁRIO
Empresa fez empréstimo ao funcionário e ficou estabelecido que seria 
descontado mensalmente na folha de pagamento um determinado 
valor, entretanto será demitido, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADOR DOMÉSTICO PRETENDE CONTRATAR TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM PARA CUIDAR DE IDOSO, QUAIS SÃO OS DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR E EMPREGADO? EXISTE ALGUM 
ESTATUTO OU REGIMENTO A SER SEGUIDO?

A técnica de enfermagem, ainda que profissional de profissão regula-
mentada, ao ser contratada por pessoa física no âmbito residencial, segue 
ao amparo da lei do empregado doméstico (lei complementar 150/15, 
arts. 1°, 2° sobre direitos trabalhistas e art. 34 sobre encargos de folha).

CONTRATAR O CÔNJUGE NO MEI
O MEI pode contratar e registrar o cônjuge? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Desde que data a empresa estava obrigada a fazer o recolhimento do FGTS. 
Quanto tempo após o desligamento do funcionário deve apresentar os com-
provantes de recolhimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O TEMPO DO CONTRATO DO JOVEM APRENDIZ AO SER EFETIVADO, 
CONTA COMO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, entendemos 
que se tratam de contratos de trabalho distintos, e desta forma, o tempo 
de aprendizagem não se consideraria para efeitos do pagamento do 
adicional de tempo de serviço, salvo se previsto em convenção coletiva.

ALTERAR O CONTRATO DE DOMÉSTICA
Contrato de trabalho de doméstica pode ser alterado de mensalista 
para horista, respeitando as bases salariais definidas na legislação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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(*) Fernanda de Toledo Vieira/Jornal 
da USP 

A Terapia Assistida por 
Animais (TAA), po-
pularmente conhecida 

como Pet Terapia, é um trata-
mento auxiliar para diversos 
tipos de doenças e comprova-
damente desencadeadora de 
“bem-estar, saúde emocional, 
física, social e cognitiva” 
em pacientes psiquiátricos, 
hospitalizados e idosos mora-
dores em instituições. Nesse 
tratamento, o animal é “o 
principal agente da terapia, 
que funciona como ponte de 
ligação entre o tratamento e o 
paciente”, afi rmam os autores 
de artigo recém-publicado na 
Revista de Medicina. 

O artigo é resultado de um 
estudo realizado em uma casa 
de repouso em Vila Velha, no 
Espírito Santo, com 25 idosos 
hipertensos, no intuito de ava-
liar a infl uência dessa terapia 
na pressão arterial dos mes-
mos, no período imediato “às 
alterações físicas, cognitivas, 
doenças agudas ou crônicas, 
perda do cônjuge ou fi lho, 
perda de apoios sociais, po-
breza, gerando dependência 
na realização das atividades da 
vida diária e locomoção”.

A Pet Terapia é uma técnica 
terapêutica que conta com os 
animais como apoio para o 
tratamento de pessoas porta-
doras de problemas de saúde, 
“estimulando tanto o aspecto 
físico quanto o emocional, 
com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 
e acelerar os processos de 
recuperação”, afi rmam os au-
tores. Essa terapia é indicada, 
sobretudo, como alternativa 
que dispensa medicamentos 
para a hipertensão, doença 
comum nos idosos, responsá-
vel por grande parte de óbitos 
no mundo. 

Os animais, de acordo com 

O animal é o agente da terapia, que funciona como ponte de ligação

entre o tratamento e o paciente. 

Os cachorros e 

os cavalos são os 

campeões quando 

o assunto é terapia 

com bichos para 

benefi ciar seres 

humanos.

Pet Terapia benefi cia
saúde dos idosos

em contato com animais
A Terapia Assistida por Animais, conhecida como Pet Terapia, é um tratamento 
auxiliar para diversos tipos de doenças

esse estudo, mostram-se 
verdadeiros antídotos con-
tra o estresse e a ansiedade, 
fatores que muito contri-
buem para o surgimento das 
doenças cardiovasculares. 
O tratamento aposta no 
estímulo sensorial do tato 
para despertar a autoestima 
e a sensibilidade, na relação 
integradora das pessoas com 
os animais, seja falando com 
eles, seja tocando-os – é assim 
que a ansiedade, a frequência 
cardíaca e a pressão arterial 
diminuem. 

Os cachorros e os cavalos 
são os campeões quando o 
assunto é terapia com bichos 
para benefi ciar seres huma-
nos, segundo os autores, pois 
é “remédio” efi caz que auxilia 
na demência senil, no mal de 
Alzheimer, na esquizofrenia, 
na reabilitação de idosos, no 
tratamento para transtornos 
psicossociais, para crianças 
e adultos hospitalizados, e 
também na redução do co-
lesterol, pressão sanguínea e 
estresse.

A pesquisa comportou ses-
sões de TAA semanais, com 
duração de uma hora, duran-
te quatro meses, e mostrou 
resultados bem positivos na 
amenização dos sentimentos 
de inutilidade, de incapaci-
dade, da dor e da solidão que 

acometem, em geral, os ido-
sos. Os autores citam outros 
estudos nos quais a terapia 
com animais aliou-se a ativida-
des físicas como caminhadas 
e passeios, gerando benefícios 
físicos e emocionais, momen-
tos de relaxamento e alegria, 
em uma integração de corpo 
e alma com os animais, o que 
propicia a redução da pressão 
arterial.

“A sensação de felicidade 
com a chegada dos animais 
era evidente com a presença 
de sorrisos notados em cada 
idoso. As sessões de TAA 
promoveram momentos de 
tranquilidade e descontra-
ção entre os idosos e toda a 
equipe de saúde participan-
te.” A intenção dos autores, 
tendo em vista a comprova-
ção dos benefícios da tera-
pia, é abrir “a expectativa 
para a realização de outros 
semelhantes envolvendo um 
número maior de pacientes”, 
já que as pesquisas nessa 
área são poucas, para que 
se avalie a influência da TAA 
tanto na pressão arterial 
quanto “em outros fatores 
fisiológicos, como a função 
endócrina e sobre o alívio 
do estresse”.

(*) - É médica veterinária, mestre pela 
UFV, coordenadora do Projeto Bicho 
Solidário e docente da Universidade 

Vila Velha.
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BADULAQUES

SERRASURSO
RAPMEPC
ÇAATAPAI

MATERCRESPO

BROCAARMOR
IRDESCASO
OSAROHMP
VIVOABAJUR

PRINTRASI
TRAILERCE
URALABUTA

SALRISOALAR
LARANJAREI

PASSOAPASSO

Luciano
Szafir, ator
e modelo
paulista

Bijuterias
de baixo

preço

Animal
como Zé
Colmeia

(TV)

Profissão
promis-
sora em

Hollywood

Museu pro-
jetado por
Niemeyer
(Niterói)

Fruta pou-
co calórica
e rica em
nutrientes

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

Tipo de
cabelo dos
penteados

afro

Instrumen-
to de den-

tistas

Indiferen-
ça que
causa
revolta

"As (?)",
filme com

Nicole
Kidman

Arcos e 
(?), enfei-

tes de
cabelo

Objeto colo-
cado em ci-
ma do cria-
do-mudo

"Ojos (?)",
sucesso 

de
Shakira

A tecla
"apagar",
em calcu-
ladoras

(?) de
cozinha:
fonte de

iodo

Bairro
boêmio 
do Rio

(?) amare-
lo: sinal de 
constran-
gimento

Área de
Proteção
Ambiental

(sigla)

"O (?) É Isso, Compa-
nheiro?": concorreu ao
Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro em 1998

 Fábio Jr.,
em rela-

ção a Fiuk
Fenda

Blindagem, em inglês

Aparelho de
submarinos
Regressar;
retornar

Abreviação no jaleco
de médicas

Habitat ideal do mosquito trans-
missor da dengue

Imprimir,
em inglês
Precede o 
filme (ing.)

"(?) Me-
cânica",
filme de 
Stanley
Kubrick

Desenvol-
ver asas

Peça-chave
do xadrez

Trabalho
Instru-

mento de
igrejas

Reações in-
voluntárias
do corpo

O título que dá ao membro de um
clube o direito a be-

nefícios como ingres-
sos para jogos (fut.)

Nele são
colocadas as fotos de
recém-nascidos, para 
acesso on-line (internet)

Mãe, em
latim

"A Cidade
e as (?)",
romance

de Eça so-
bre a vida 
interiorana

Irídio
(símbolo)

Ao (?):
como
foram

gravados
os "Acús-
ticos MTV"

Como
deve ser explicada
uma tarefa para o

aprendiz (fig.)

Existia

Pavimento entre o rés
do chão e o primeiro

andar

3/así — ata. 5/armor — mater — print — racha. 15/berçário virtual.

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

Esta quarta é o oitavo dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Júpiter em Leão deixa o astral da manhã ainda 
mais alegre e generoso. A tarde Mercúrio volta ao movimento direto e a comunicação será bem melhor. A noite 
será positiva para a comunicação, romances e atividades introspectivas. Muitos palpites e a possibilidade de sur-
gir novas ideias de forma direta e mais clara após a volta do movimento direto de Mercúrio. A Lua faz aspectos 
positivos com Mercúrio e Urano que que dá maior clareza de pensamentos. O Sol em bom aspecto com Netuno dá 
compreensão, e ajuda a deixa a noite mais sensível, ótima para envolvimentos íntimos e para os romances.
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A imaginação aumenta o interesse 
pela relação social. De manhã man-
tenha a rotina e a tarde fi que longe 
de encrencas, não assuma nenhum 
compromisso. No fi nal da tarde e à 
noite tudo fi ca mais agradável dentro 
de um ritmo novo e interessante 
nesta quarta. 77/577 – Vermelho

Mesmo preferindo a realidade, a 
imaginação e a fantasia estão estimu-
ladas. Depois da metade do dia haverá 
maior facilidade para o entendimento 
trazendo mais disposição para as 
relações afetivas. Continua muito 
romântico nestes dias até o fi nal da 
semana. 42/142 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
em Leão deixa o astral da manhã ain-
da mais alegre e generoso. Termina 
no dia do aniversário o período mais 
delicado do ano. O Sol em bom as-
pecto com Netuno dá compreensão, 
e ajuda a deixa a noite mais sensível. 
60/460 – Amarelo. 

A parte da manhã deve mais pesada 
aumentando a irritabilidade e falta 
de paciência. Este é o momento 
de refl etir mais sobre sua vida e as 
difi culdades que enfrenta. A Lua faz 
aspectos positivos com Mercúrio e 
Urano que que dá maior clareza de 
pensamentos. 53/353 – Azul.

O que for decidido agora vai durar 
durante muito tempo. As relações 
sexuais e de amizade estão cada vez 
mais estimuladas. Esta noite poderá 
ser bem mais animada e inspirada, 
tome atitudes, mas sempre ouça 
opiniões das pessoas interessadas. 
12/512 – Amarelo.

Seja amistoso nas relações e no 
convívio com todos. O apoio dos 
familiares e amigos será funda-
mental para realizar bem qualquer 
atividade. O fi nal do dia dá mais 
sossego e a ajuda a manter contatos 
mais importantes que irão ser uteis 
no futuro. 78/787 - Verde.

Pode encontrar melhoria de enten-
dimento com as pessoas, mesmo na 
intimidade. A relação a dois é bem 
melhor, mas é preciso aceitar o outro, 
do jeito que ele é. Deve rever velhos 
amigos e fazer uma viagem ou pas-
seio há muito desejado e esperado. 
54/254 – Cores escuras.

Na parte da manhã esteja atento 
se quiser fi car longe de encrencas. 
Uma importante decisão sobre 
sociedades se preparada e deverá 
ser tomada até o fi nal do mês de 
maio. Muito estimulo a conquista 
de amizades devido à facilidade de 
manter diálogos. 55/255 – Azul.

Possibilidades de faíscas no ar tra-
zerem confl itos entre as pessoas. 
Eventos amorosos podem ser esti-
mulados positivamente fazendo a 
sexual dar tranquilidade e satisfação. 
Dê mais atenção ao seu bem-estar e 
de quem você ama nesta metade de 
maio. 57/857 – Amarelo.

Este dia será ótimo para resolver 
todas as questões que o preocu-
pam, ainda mais no relacionamento 
amoroso. Busque o contato com 
pessoa que a atrai e melhore a sua 
disposição. Algum novo empre-
endimento poderá dar resultado 
mais cedo do que poderia imaginar. 
82/482 – Lilás.

Pode voltar as suas raízes e rever 
pessoas afastadas há muito tempo. 
No fi nal da tarde e à noite tudo 
fi ca mais agradável dentro de um 
ritmo que vai tornar o fi nal do dia 
mais interessante para fazer tudo 
ser muito estimulante com a Lua 
nova plena no signo de Leão. 42/342 
– Branco.

Vencerá obstáculos ao continuar 
sendo persistente no que faz. Há 
situações pendentes que serão 
resolvidas e haverá harmonia no 
relacionamento sexual. O fi nal do 
dia será mais interessante para 
fazer tudo ser muito estimulante 
com a Lua nova no signo de Leão. 
42/942 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Maio de 2017. Dia de São Felipe, São Tiago Menor, 
Santa Maura e Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a esperança. Dia do 

Sol, Dia do Parlamento e Dia do Sertanejo. Aniversariam: o vocalista 
Frank Valli que faz 80 anos, o cantor Agnaldo Rayol que também faz 80 
anos, a escritora e jornalista Nélida Piñon que também nasceu em 1937 
e o ator Bruno Mazzeo que nasceu em 1977 e completa 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é sempre solidário com os menos 
afortunados. Responsável e dedicado, pode trabalhar duro quando 
tem alguma ideia ou projeto. Possui uma personalidade corajosa e 
audaciosa, é trabalhadora com bom senso para os negócios e jeito 
para lidar com assuntos políticos ou públicos. É sempre levado a ter 
premonições, embora nem sempre se dê conta disso. No lado negativo 
precisa evitar o excesso de sinceridade, com o mau humor, exigências 
e inquietudes.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. 
Cheia, sabedoria e riqueza moral. Acha-la in-
dica sorte no joga. Perde-la, viagem próxima. 
Para as mulheres, sonhar com bolsa é aviso 
de felicidade no amor e que seus desejos se 
tornarão realidade. Números de sorte:  20, 29, 
32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Desfazer brigas entre amigos: Pegue 1 peda-
ço de papel amarelo e escreva o nome da pessoa 
com quem brigou. Coloque 1 pirâmide pequena 
de qualquer material sobre o papel e deixe 15 
dias, para atrair energias. Reze 3 Pais-Nossos 
e 3 Ave-Marias, pedindo ao seu anjo da guarda 
para que você volte a ter amizade com a pessoa 
que deseja. Depois, jogue o papel no lixo e use 
a pirâmide para decorar o seu quarto.

Página 6

Experiência
 A Digna segue em cartaz com o espetáculo "Entre Vãos". 

A peça propõe uma experiência teatral que começa antes 
mesmo da cena. Pelo site (www.adigna.com/entrevaos), o 
público escolhe o local e a personagem que deseja acompanhar: 
uma balconista que trabalha numa loja de paletas mexicanas 
na Santa Cecília; um livreiro de um sebo no Anhangabaú; ou 
uma mulher, conhecida como Anjo de Corredor (pessoa que 
guiava os moradores nas dependências do antigo edifício São 
Vito, normalmente sem luz elétrica, até seus apartamentos), 
que mora próxima ao metrô Marechal Deodoro. A quarta 
personagem é Walkyria Ferraz, uma espécie de empreende-
dora comercial que passa por todas as histórias. A montagem 
propõe uma experiência cênica pulverizada que transita 
entre fronteiras de linguagens, oferecendo ao espectador 
um encontro vivo com histórias reais, fi ccionais e paisagens 
paulistanas. Com Ana Vitória Bella, Helena Cardoso, Laís 
Marques e Plinio Soares 

 Serviço: Sábados, domingos, terças e feriados às 15h. Endereço de cada ponto de 
encontro - A peça acontece nas imediações das estações Marechal Deodoro, Santa 
Cecília e Anhangabaú. As reservas, assim como as informações de logística de encon-
tros só serão passadas via site da obra (www.adigna.com/entrevaos), tel. 98846-6080. 
Ingressos: R$ 20. Até 16/05.
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Cena de “O Bosque Soturno”.

“O Bosque Soturno”, 
texto do dramaturgo 
norte-americano Neil 
LaBute, com Guta Ruiz 
e Pedro Bosnich, sob 
a direção de Otávio 
Martins, reestreia em 
temporada popular a 
partir do dia 6 de maio

A peça narra os confl i-
tos entre um casal de 
irmãos que precisa 

superar as diferenças de per-
sonalidades e feridas antigas 
para resolver uma situação 
delicada e cheia de mistérios. 
Presos em um chalé no meio 
de uma fl oresta, em uma noite 
fria e chuvosa, Betty e Bobby 
se mostram adultos repletos 
de confl itos e traumas não 
resolvidos, o que contribui 
para o clima de tensão da 
narrativa. Uma história sobre 
segredos, relação familiar, 
luto e maturidade, O Bosque 
Soturno é uma exploração 
da psique humana do célebre 
dramaturgo americano Neil 

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Jair Oliveira

O cantor Jair Oliveira comanda  uma série de apresentações. 
Quarto de Música tem um convidado a cada quarta-feira, 
em espetáculos que mesclam interpretações de canções dos 
convidados e bate papo com Jair. A noite de estreia tem como 
convidado o cantor Pedro Mariano.

Serviço: Teatro do Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Chácara Santo 
Antonio, tel. 5183-2800. Quartas às 21h. Ingresso: R$ 60.

Cia Ato Reverso faz temporada de “Abigail Williams,

ou De onde surge o Ódio?”

A Cia Ato Reverso faz tem-
porada de “Abigail Williams, 
ou De onde surge o Ódio?”. A 
montagem caminha pela obra 
As Bruxas de Salém, de Arthur 
Miller (1915–2005), e pela 
realidade social incendiária 
que atravessa o país.A peça, 
livremente inspirada na obra 
de Miller, conta a história de 
Abigail Williams, a adolescen-
te que vive em um pequeno 
povoado protestante, onde as 
rígidas regras de convivência 
a impossibilitam de viver um 
amor e desenvolver-se plena-
mente como ser humano. A 
trama apresenta os caminhos 

contraditórios e complexos 
que levam a protagonista 
ao poder. Oprimida por um 
fundamentalismo moral e re-
ligioso cego, Abigail consegue 
rachar o sistema e, amparada 
pelo fanatismo local, lidera um 
expurgo coletivo de caça às 
bruxas instaurada na cidade 
S-S, uma mistura de Salém e 
São Paulo. Com Bárbara Lins, 
Daniel Aureliano, Luana Gre-
gory, Lucas Oranmian, Nathália 
Bonilha e Paulo Salvetti.  

Serviço:Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3221-4704. Sextas às 21h e sábados às 19h. 
Entrada franca. Até 27/05.

Feridas antigas
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LaBute, reconhecido pela pro-
fundidade e intensidade de suas 
peças, além da sua enorme veia 

de humor negro que contagia 
todas suas peças. Com Guta 
Ruiz e Pedro Bosnich.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges 
Lagoa 650, Vila Clementino, tel. 5573 3774. 
Sábados às 21h e domingos às 19h. Ingresso: 
R$ 20. Até 18/06.

ASSUNTO DE TODOS: Se já reconheces na condição de alma 
imperecível, compadece-te dos outros e diminui os problemas que 
lhes possam alcançar o coração. Qual te ocorre, todos eles carregam 
consigo necessidades e lágrimas. Esse adquiriu débitos de grande 
porte e despenderá longo tempo para ressarci-los; aquele mora 
num espinheiro em forma de lar; aquele é portador de enfermi-
dades irreversíveis; aquele outro ainda traz o coração retalhado 
de angústia por haver perdido um ente amado nos labirintos da 
morte. Se sabes no caminho onde se oculta alguma pedra, capaz 
de ferir os pés alheios, procura retirá-la, em silêncio, sem criar 
complicações. Se conheces algum episódio desagradável, acerca 
da vida de alguém cala-te e ora pela paz desse alguém, porque 
não conheces a estrada que trilharás amanhã, em cujos obstáculos 
poderás perder o próprio equilíbrio. Não faças perguntas que fun-
cionem por lâminas revolvendo o coração dos que te ouvem e evita 
as questões dolorosas que a tua palavra seja incapaz de resolver. 
Aprende, em tua convivência, a nutrir a união e a paz, a esperança 
e o bom ânimo, buscando esquecer indagações suscetíveis de levan-
tar quaisquer comentários maledicentes. Compadece-te de todos, 
mas especialmente daqueles que vivem junto de ti. Não cortes a 
mão que te auxilia, nem derrubes o telhado que te protege. Ama 
somente e acertarás. Meimei (De "Somente Amor", de Francisco 
Cândido Xavier, pelos espíritos Maria Dolores e Meimei) 

Regras de vida
Guilherme Ruiz

Música e bate papo
Divulgação



O repasse de conteúdo 

acadêmico é o axioma 

da maioria dos cursos 

de ensino superior no 

Brasil de hoje

Costurar as palavras 
desse modo pode soar 
não apenas uma postura 

exorbitante, como também um 
pouco duvidosa. O fato é que a 
imagem de alunos como seres 
passivos e professores como 
entidades máximas dentro de 
sala de aula é uma cena que 
vem sendo alvo de um processo 
de desconstrução - ao menos 
para as instituições preocupa-
das em inovar. 

Um rápido exercício deixa 
isso à mostra: pense em redu-
zir o tempo de conhecimento 
recebido de maneira passiva 
em sala. Seria impossível não 
chegar à diminuição drástica 
da duração dos cursos a partir 
dessa percepção. Na contra-
mão dessa estrutura formatada 
de ensino, o advento da inter-
net convida, há séculos, as pes-
soas a desbravarem múltiplas 
fontes de conteúdo para saciar 
a sede de conhecimento. 

Chega a ser injusto compa-
rar tamanha diversidade de 
informações à bagagem que 
o professor pode transmitir 
durante a aula. Isso sem falar 
na possibilidade de acessar os 
dados sem restrições de tempo 
ou espaço. Engana-se quem 
pensa, porém, que a função do 
docente se torna dispensável 
diante disso. Ao contrário, ela 
precisa ser revisitada para 
passar por reformulações 
constantes. 

Hoje, melhor designado 
como mentor, o professor deve, 
de uma vez por todas, abraçar 
a interatividade e a responsa-
bilidade pelo aprendizado dos 
alunos. É dele a incumbência 
de criar um ambiente propício 
à evolução dos pupilos, os 
provocando a pensar critica-
mente em todos os aspectos. 
Os deixando inquietos. Com 
isso, espera-se que o aluno vá 
para a aula preparado, com 
conteúdos já previamente 
assimilados. 

Na presença do professor e 
dos colegas, ele terá, então, 
a oportunidade de ir além, 
debatendo, tirando dúvidas e 
construindo projetos sobre os 
temas. O direcionamento parti-
rá do mentor e, justamente por 
isso, são tão decisivas a atuação 

que ele possui no mercado e a 
relação que cultiva com a área 
que ministra. Um campo de 
estudo que lança mão desse 
método há bastante tempo é 
o da saúde. 

Nos cursos de medicina, por 
exemplo, os alunos mergulham 
na prática desde os primeiros 
anos, sempre sob orienta-
ção de mestres atuantes. A 
pesquisa, por sua vez, fica a 
critério do aluno e é, por isso, 
desenvolvida além do período 
de aula, com ou sem o auxílio 
dos avanços digitais. 

Atualmente, novas deman-
das profissionais surgem em 
uma rapidez sem precedentes 
e, atender a esses anseios com 
eficiência significa apostar não 
apenas em capacitações mais 
enxutas, mas que esbanjam, 
de fato, qualidade. Nesse mo-
mento a importância do papel 
dos mentores é, mais uma vez, 
retomada. E o brilhantismo na 
área também corresponde à 
capacidade do docente extrair, 
de cada aluno, todo potencial 
a fim de prepara-lo para travar 
as batalhas que escolher. 

Vale lembrar que, sozinho, 
o professor pode até tentar 
inserir essa abordagem, mas a 
assertividade da tentativa fica 
a cargo da instituição, que pre-
cisa abarcar, em sua política, 
a inovação. Por essas razões, 
até mesmo os perfis dos cursos 
ofertados no país têm mudado, 
com um destaque especial para 
os segmentos da hospitalidade 
e da economia criativa. 

É essa última área, por exem-
plo, que abrange o design, o 
cinema, a música, a fotografia, a 
gastronomia, as mídias digitais, 
o marketing e a publicidade, 
entre muitas outras. É ela 
também a que mais emprega e 
remunera em todo o mundo, se 
revelando cada vez mais capaz 
de provocar transformações 
mais rápidas e positivas na 
sociedade. 

Não raro os cursos deste 
nicho exijam tanta rapidez, 
inovação, inspiração e inquie-
tude de seus mentores, que 
precisam sempre se antecipar 
às tendências de mercado. 
As mudanças não param de 
acontecer e nós precisamos 
sempre caminhar de mãos 
dadas com elas. 

(*) - É especialista em educação, 
fundador e presidente do Centro 

Europeu, uma das principais escolas 
de profissões e idiomas 

(www.centroeuropeu.com.br). 

Inovação no ensino é 
inspirar a inquietude

Carlos Sandrini (*)
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EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS
DU PONT DO BRASIL S.A., com matriz estabelecida na Al. Itapecuru, nº 506 - Alphaville,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.064.929/0001-
79, vem, por seu estabelecimento filial CNPJ nº 61.064.929/0071-81,  Inscrição Estadu-
al 796.255.605.110 e Inscrição Municipal nº 5.44637-6 com antigo endereço na Avenida
Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, 210, Tamboré, Barueri/SP, (último endereço: Estrada
Municipal, nº 1.156 - Bloco C - Sala 2 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos) comunicar o
extravio das notas fiscais de números 185.501 à 189.000 e 192.001 à 192.144 e as
notas não utilizadas nº 192.145 a 215.000.                                  (28, 29/04 e 03/05)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 01/06/2017, as 10 horas, 
na Rua Candido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: a) aumento do capital social da sociedade, na ordem de R$300.000,00; b) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 28/04/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1013481- 67.2015.8.26. 0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na
forma da Lei, etc. Faz saber: EXPRESSO MARENGO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 43.172.766.0001/66, ré ausente, incerta, e paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e
cartório, tramita os autos da monitória, onde os fatos assim se descrevem: A Requerida contratou os
serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem
que fosse necessária sua parada, esta prestação de serviço acontece através de um sistema onde o
réu após a contratação do serviço, faz o cadastramento dos veículos e instala um aparelho conhecido
como TAG, e, por meio deste são computadas as passagens na pista especial “SEM PARAR/VIA
FÁCIL”. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito
automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipadamente pela devedora
quando da contratação dos serviços. Ocorre que a Requerida não liquidou a fatura de nº 84683986,
com vencimento em 15/06/2012, no valor de R$ 5.633,66 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e
sessenta e seis centavos). Salienta-se que apesar da autorização de débito em conta corrente, por não
haver saldo suficiente na data da compensação bancária, o referido documento deixou de ser quitado,
sendo assim devolvido ao Requerente pela instituição financeira indicada pela requerida. Por não
haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à requerente, a não ser procurar o
Judiciário para receber o valor representado pela fatura de cobrança, bem como extrato de
movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos encargos contratualmente previstos
e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 9.863,77 (nove mil oitocentos e sessenta e
três reais e setenta e sete centavos). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação da
empresa, para, no prazo de 15(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, conteste o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 10 de outubro de 2016.                                                                                           (03 e 04)

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001946-
27.2014.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULA MONTEIRO 
SIDES, CPF. 839.902.165-20, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 12.386,42 (Fev/2014), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2017. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007161-
87.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Débora Suemy Nishikawa Paixão, CPF 354.597.998-99, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais 
LTDA, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 36.259,97 (Set/2016). 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 
10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora 
e avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também advertida, independentemente de 
nova intimação, para em quinze (15) dias, a fluir após os vinte (20) dias supra, ofereça impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2016. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0036700-14.2010.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Kiyoshi 
Kano, RG 200609722, que lhe foi proposta ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais Ltda, para cobrança do valor de R$ 17.131,47, decorrente de prestação de serviços 
educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
dívida devidamente atualizada, bem como efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2017. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001989-
65.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marcus Vinicius Rios Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARCELO MORENO ALBIERI, CPF 089.914.398-96, RG 18.112.112-28, Brasileiro, que 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO NEOLATINO LTDA lhe ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, de Rito 
Comum, objetivando o recebimento de R$ 10.178,98 (Janeiro/2016), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo 
supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2017 

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a comparecer à AGE da empresa, no dia 20/05/2017, às 9hs em 1ª convocação,
e às 9:30hs em 2ª convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2.188, Vila Mangalot, SP/SP,
CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) Alterações das cláusulas do Estatuto Social, visando atender as
novas regras de Franquia que também será objeto de deliberação dessa data; (b) Apresentação e aprovação
do novo modelo de Franquia que será adotado pela companhia; (c)  outros assuntos de interesse social,
com a re-ratificação de deliberações anter iores, se for necessário. SP, 02/05/2017.   (03.04.05/05/2016)

Ativo     31.12.2016     31.12.2015
Circulante 12.909.320,99 12.960.351,22
Disponibilidades 127.954,99 197.393,37
Estoque 12.620.377,67 12.620.248,59
Contas a Receber 154.234,98 135.532,07
Despesas de Exercício Seguinte 6.753,35 7.177,19
Não Circulante 298.315,43 465.641,75
Realizável Longo Prazo - Devedores Diversos 68.074,59 68.074,59
Imobilizado 230.240,84 397.567,16
Total do Ativo 13.207.636,42 13.425.992,97

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31.12.2016. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição. São Paulo, 28/02/2017.     A Diretoria

Passivo      31.12.2016     31.12.2015
Circulante 145.141,91 245.091,51
Obrigações Diversas 145.141,91 245.091,51
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 3.961.573,45 4.108.160,67
Contas Correntes Acionistas 3.961.573,45 4.108.160,67
Patrimônio Líquido 9.100.921,06 9.072.740,79
Capital Social Integralizado 8.329.838,00 8.329.838,00
Reservas de Capital 400.321,55 400.321,55
Reservas de Lucros 370.761,51 342.581,24
Total do Passivo 13.207.636,42 13.425.992,97

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2016

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
      31.12.2016      31.12.2015

Saldo no Início do Exercício 0,00 0,00
 Lucro do Exercício 563.605,35 882.739,56
 Destinação do Lucro:
 Reserva Legal (28.180,27) (44.136,98)
 Dividendos (535.425,08) (838.602,58)
Saldo no Fim do Exercício 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
     31.12.2016     31.12.2015

Atividades Operacionais 613.773,35 (1.364.683,03)
Lucro Líquido do Exercício 563.605,35 882.739,56
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização 167.326,32 171.803,09
Lucro na Venda do Imobilizado 0,00 (49.416,65)
Férias a Pagar 458,64 470,76
Encargos Sociais a Recolher 161,91 222,62
Lucro Líquido Ajustado 731.552,22 1.005.819,38
Acréscimo (Decréscimo) nos Ativos/Passivos
  Operacionais (117.778,87) (2.370.502,41)
Estoques (129,08) (1.308.887,13)
Contas a Receber (17.503,48) (17.615,18)
Despesas Pagas Antecipadamente 423,84 (2.035,73)
Contas a Pagar (97.614,97) (1.029.042,99)
Salários e Encargos Sociais 227,51 525,89
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.682,94) (13.118,14)
Impostos e Contribuições (1.499,75) (329,13)
Atividades de Investimento (1.199,43) (89.990,00)
Adição do Imobilizado 0,00 (149.990,00)
Baixa do Imobilizado 0,00 60.000,00
Dividendos Recebidos (1.199,43) 0,00
Atividades de Financiamento (682.012,30) 1.543.497,72
Integralização/Aumento de Capital Social 0,00 1.151.038,00
Empréstimos de Sócios (146.587,22) 1.231.062,30
Dividendos Pagos (535.425,08) (838.602,58)
Aumento (Redução) Caixa e Equivalente Caixa (69.438,38) 88.824,69
Demonst ração da Var iação do Caixa  e  Equ iva lente  de Ca ixa
Caixa e Equivalente de Caixa/Início Exercício 197.393,37 108.568,68
Caixa e Equivalente de Caixa/Fim do Exercício 127.954,99 197.393,37
Aumento (Redução) Caixa e Equivalente Caixa (69.438,38) 88.824,69

Demonstração de Resultado       31.12.2016     31.12.2015
Receitas Operacionais 2.236.348,05 2.209.246,57
Despesas Operacionais (1.406.744,33) (1.164.970,24)
Outras Receitas 2.911,36 85.416,77
Outras Despesas (49.012,99) (1.545,81)
Lucro antes da CSLL e IRPJ 783.502,09 1.128.147,29
Imposto de Renda (155.335,85) (174.093,91)
Contribuição Social (64.560,89) (71.313,82)
Lucro do Exercício 563.605,35 882.739,56
Nº de Ações do Capital Social 42.541 42.541
Lucro por Ação 13,2485 20,7503

Luíz V. B. Mattos Jr. - Diretor Presidente

Sylvia C. Mattos - Diretora Vice Presidente

Valmir Neri Trento - Contador - CRC/1SP201726/O-9

Notas Explicativas

1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária,
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2) O Resultado do Exercício
foi apurado segundo o regime de competência. 3) Os estoques de imóveis
são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável.
O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.
4) O imobilizado está representado pelo custo de aquisição e a depreciação
é calculada pelo Método Linear. 5) O Capital Social na data do Balanço é
de R$ 8.329.838,00 representado por 42.541 ações sem valor nominal,
sendo 17.781 de ações ordinárias e 24.760 de ações preferenciais.

Durante a operação, que 
durou cerca de 40 minu-
tos, os Estados Unidos 

perderam um dos dois helicóp-
teros usados no ataque.O até 
então presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, seguiu 
a operação minuto a minuto 
pela “Situation Room” da Casa 
Branca. Além de Osama Bin 
Laden, líder da Al-Qaeda, mais 
quatro pessoas foram mortas 
naquela noite, incluindo uma 
das mulheres do terrorista.

Desde setembro de 2010, 
os EUA reuniam informações 
importantes sobre Osama Bin 
Laden, e todas elas aumentaram 
a esperança de o terrorista ser 
encontrado na cidade de Abbot-
tabad. No entanto, a confirma-
ção de morte definitiva veio com 
um teste de DNA. Horas após O terrorista Osama bin Laden em foto não datada.

Morte de Osama Bin 
Laden completou 6 anos
Há exatos seis anos, um grupo de militares da marinha norte-americana avançava sobre a cidade de 
Abbottabad, no Paquistão, com o objetivo de matar o terrorista responsável pelos atentados de 11 de 
setembro que deixaram mais de três mil vítimas em 2011

A
P o ataque, pouco antes da meia-

noite em Washington, a morte 
de Bin Laden foi anunciada em 
um pronunciamento de Obama. 
Ele ressaltou que o fundador 
da Al-Qaeda tinha sido morto 
‘’pelos Estados Unidos’’.

‘’Quando entramos, ficamos 
chocados com o que encontra-
mos: um prédio enorme de aces-
so reestrito, 1 milhão de dólares, 
mas sem telefone ou internet’’, 
afirmou um dos militares a 
respeito da invasão. O corpo 
de Bin Laden permaneceu nas 
mãos dos norte-americanos por 
cerca de 12 horas, antes de ser 
atirado ao mar. O “enterro” foi 
precedido ainda de um funeral 
islâmico tradicional a bordo do 
porta-aviões Carl Vinson, dos 
EUA, nas águas do Golfo Pérsico 
(ANSA/COM ANSA).

Uma pesquisa realizada pelo instituto 
YouGov e divulgada pelo jornal “Times” 
mostra que uma parte dos britânicos já se 
mostra arrependida pela saída do país da 
União Europeia, o chamado “Brexit”. De 
acordo com a publicação, para 45% dos 
entrevistados a saída é um “erro” enquanto 
43% mantém sua postura e acreditam que 
esse é o melhor caminho e 12% se dizem 
indecisos quanto ao tema. Em junho do 
ano passado, 51,9% dos britânicos votaram 
a favor do “Leave” e o processo formal 
de saída, com a ativação do artigo 50 do 
Tratado de Lisboa, foi iniciado em 29 de 
março. Agora, são esperados ao menos 
dois anos de negociação para a separação 
total de fato.

Em uma audiência na Câmara dos 
Deputados, o primeiro-ministro italiano, 
Paolo Gentiloni, informou que protegerá 
seus cidadãos na Grã-Bretanha durante 
o processo do “Brexit”. O premier foi à 
Câmara para responder as dúvidas dos 
parlamentares em vista do Conselho Eu-
ropeu extraordinário, que ocorrerá em 
Bruxelas. “Estamos interessados no fato 
de que, entre as prioridades da negocia-
ção, já na primeira fase, esteja o destino 
dos cidadãos de diversos países europeus 
que moram no Reino Unido, Incluindo os 
15% que são italianos. Temos o dever e o 
direito de pretender para nossos cidadãos 
as proteções e direitos administrativos 
corretos”, disse o premier.

Para 45% dos entrevistados a saída foi um “erro”.

Britânicos começam a se arrepender 
por ‘Brexit’, diz pesquisa
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Gentiloni ainda falou que aqueles polí-
ticos que afirmaram que o “Brexit” seria 
uma “explosão da União Europeia” estão 
“completamente errados”.

“Nós estamos na direção da negociação 
com alguns princípios inspiradores. Nós 
somos e permanecemos aliados do Reino 
Unido. Não confundamos as dinâmicas 
que se abriram com o ‘Brexit’ com uma 
negociação que será muito complicada”, 
ressaltou. Após o pronunciamento do 
premier, a Câmara aprovou o texto apre-
sentado por Gentiloni para o Conselho, 

com 308 votos a favor, 92 contrários e 2 
abstenções.

Quem também comentou sobre a saída 
britânica do bloco foi a chanceler alemã, 
Angela Merkel. Segundo a líder, “um ter-
ceiro Estado, como será a Grã-Bretanha, 
não poderá ter os mesmos direitos de um 
Estado europeu”.

“Tenho a sensação de que algumas pesso-
as na Grã-Bretanha estão se enchendo de 
ilusões e deve ser explicado, claramente, 
que esse tempo acabou”, acrescentou 
(ANSA/COM ANSA).

OEA: atenta para evitar que 
Venezuela vire ditadura

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, advertiu nessa segunda-feira (1º) que ele 
e os países que integram o órgão vão “vigiar” para que o governo 
de Nicolás Maduro não consolide” uma ditadura na Venezuela. 
“O fato de ter apresentado nota para se retirar da OEA não dá 
carta branca ao regime para se consolidar como ditadura. Os 
países garantirão que isso não vai ocorrer”, disse Almagro em 
mensagem divulgada nas redes sociais.

Na última sexta-feira (28), a Venezuela iniciou, com a queixa 
da Carta da OEA (seu documento de fundação), um processo 
sem precedentes para retirar o país da organização, algo que, 
no entanto, não acontecerá nos próximos dois anos. Almagro 
recebeu pessoalmente a solicitação das mãos da representante 
da Venezuela na OEA, Carmen Velásquez. Ela disse que a saída 
representava “um dia de vitória, um momento histórico, uma 
nova independência para a Venezuela e região”.

O secretário declarou que “a saída da OEA não é a solução, que 
deve ser a redemocratização do país”. Almagro reiterou que “o 
cumprimento da Carta Democrática é sim a solução” para superar 
a crise venezuelana (Agência EFE).

Beneficiários de reforma agrária 
poderão explorar energia 

Beneficiários da reforma agrária poderão celebrar contratos com 
terceiros para exploração de energia eólica ou solar. A medida 
consta de projeto de autoria do senador José Agripino (DEM-RN), 
aprovado ontem (2) pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. 
O texto original foi modificado por substitutivo, elaborado pelo 
relator, José Medeiros (PSD-MT), e segue para votação final na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).

Originalmente, o projeto previa que, nos imóveis rurais com 
condições de produzir energia eólica ou solar, o Incra autorizaria 
o beneficiário da reforma agrária a firmar contratos com terceiros 
para exploração desse potencial energético. O substitutivo tratou 
de ressalvar que esses contratos sejam feitos de forma comple-
mentar às atividades de cultivo da terra e tenham autorização do 
órgão federal competente para a execução do Programa Nacional 
de Reforma Agrária.

“Dessa forma, evitar-se-ia que a exploração de energia eólica e 
solar se tornasse a atividade principal da área, o que contribui para 
o agricultor migrar para as cidades por ter como meio de sustento 
a renda obtida pelo arrendamento das terras para a produção de 
eletricidade”, explicou Medeiros no parecer (Ag.Senado).
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Soraya Mendanha/Especial Cidadania/Ag.Senado

Especialistas acreditam que, juntamente com o 
estudo, ele é a melhor maneira de fazer com que 
detentos e ex-detentos se ressocializem. Mesmo 

com essas vantagens e sendo expresso na Constituição 
federal como um direito social garantido a todo cidadão, 
a atividade laboral ainda é uma realidade apenas para a 
minoria dos presos.

Segundo informações do último Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias (Infopen), realizado em 
dezembro de 2014, apenas 20% do total de presos no 
Brasil estavam inseridos em alguma atividade laboral. Em 
alguns estados o número de presos trabalhando não chega 
a 10%, caso de Rio Grande do Norte (3%), Paraíba (5%) 
e Rio de Janeiro e Sergipe (6% cada um).

Para a procuradora Maria Tereza Uille Gomes, o modelo 
prisional brasileiro, que não possui um cadastro nacional 
dos presos e não separa os detentos em razão da gravi-

Claudiano da Silva: "Meu lazer é a família, e o 
trabalho, a melhor parte do meu dia".

Na Papuda, presídio do DF, o trabalho interno é exercido em ofi cinas, como a
de costura industrial, por presos condenados a cumprir pena

em regime fechado ou semiaberto.

Direito do preso 
de trabalhar é 
realidade só 
para minoria
O trabalho faz com que o preso ocupe sua mente, 
recupere sua autoestima e se capacite para o momento 
da liberdade
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dade do crime que cometeram, é o principal motivo para 
o baixo índice de presidiários que trabalham. Segundo 
ela, fi ca difícil para o presídio estabelecer quem são os 
detentos perigosos e quais deles podem ser movimentados 

para um estabelecimento 
de trabalho. "Um dos prin-
cipais pontos seria exigir 
com efi ciência e efi cácia a 
classifi cação dos presos e 
também permitir o ingresso 
de cooperativas, associa-
ções, entidades para que 
ajudem na fi scalização e nos 
espaços de trabalho para os 
presos", disse.

Maria Tereza ressaltou 
que o número de agentes 
penitenciá- rios nem sem-
pre é suficiente para que se 
possa fazer a movimenta-
ção dos presos e que mui-
tos presídios nem sequer 
possuem uma oficina ou 
ambiente físico para que os 
detentos possam trabalhar 
internamente.

Claudiano da Silva fi cou preso em regime fechado 3 anos 
e 8 meses no Complexo Penitenciário da Papuda (DF), 
por assalto. Durante esse tempo, não conseguiu realizar 
nenhum tipo de atividade laboral. Há dez meses, Claudia-
no acredita que aconteceu uma “bênção em sua vida”, já 
que conseguiu, no regime semiaberto, um emprego por 
meio da Funap. "Eu trabalho no protocolo da fundação 
recebendo e despachando documentos e ofícios. Não tem 
como comparar a vida que eu tenho aqui e a que tinha na 
Papuda", explicou.

De acordo com ele, o convívio com pessoas que co-
meteram crimes graves e a falta de algo para distrair 
fazem com que a chance de os presos se ressocializarem 
praticamente desapareça. Para Claudiano, o trabalho é 
fundamental para sair da vida do crime e focar em outras 
prioridades. Agora Claudiano considera que virou uma 
página de sua vida e sonha com o futuro. "Estou muito 
feliz por ter conseguido um trabalho. Meu lazer agora é 
a minha família, e meu trabalho é a melhor parte do meu 
dia. Sonho, quando eu estiver em liberdade, conseguir 
um emprego particular", disse.

A diretora-adjunta da Funap, Rosângela Santa Rita, 
afi rma que encarcerar os condenados por crimes não tem 
sido a resposta adequada, já que não combate a criminali-
dade e não cria perspectivas de ressocialização. Segundo 
ela, a solução seria pensar em perspectivas de redução de 
encarceramento. "Estamos falando de um ambiente com 
problemas que não se resolvem com a criação de mais 
vagas nos presídios. Temos que pensar em perspectivas 
de redução de encarceramento e em ampliar as possibi-
lidades de alternativas penais", explicou.

No Distrito Federal, dados fornecidos pela Secretaria 

Atividade cria oportunidades 
para mudança de vida
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da Segurança Pública (SSP), revelam que, na primeira 
semana de março, o sistema penitenciário do DF contava 
com 15.192 internos. O último levantamento realizado pela 
subsecretaria revelou que apenas 3.179 detentos traba-
lhavam interna ou externamente. O número representa 
20,92% do total de presos. A Funap-DF atua na inter-
mediação da mão de obra das pessoas presas e egressas 
do sistema prisional e possui cerca de 70 contratos com 
órgãos públicos e privados.

Rosângela explicou que a Funap encontra difi culdades 
para atrair parceiros para o trabalho externo de detentos, 
mesmo eles sendo uma mão de obra barata. Ela acredita 
que o preconceito e a falta de conhecimento do sistema 
prisional são os principais fatores que impedem a inserção 
de detentos e ex-detentos no mercado de trabalho. "Infe-
lizmente, ainda tem uma grande parte da sociedade que 
acredita que bandido bom é bandido morto. Temos que 
trabalhar com o contrário disso, envolvendo as pessoas, 
órgãos públicos e privados. Se cada um fi zer o seu papel 
de dar uma nova oportunidade para essas pessoas, vai ser 
melhor para toda a sociedade", disse.

Segundo a base de dados do Infopen-2014, existem 
1.436 estabelecimentos penais no Brasil, entre presídios, 
cadeias públicas, colônias agrícolas e industriais, casas do 
albergado, hospitais de custódia, entre outros. Na época do 
levantamento, 974 desses estabelecimentos contavam com 
algum tipo de ofi cina de trabalho. O número representa 
67,8% do total de estabelecimentos prisionais.

Sobre o trabalho externo, ou seja, fora do estabeleci-
mento penal, a diretora-adjunta da Fundação de Amparo 
ao Trabalhador Preso (Funap), Rosângela Santa Rita, 
explicou que, como o preso trabalhador não está sujeito 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
o INSS é facultativo, ele não tem direito a férias nem a 
13º salário e é uma mão de obra barata para o empresário 
que o contratar. Rosângela e a procuradora Maria Tereza 
acreditam que a promoção do trabalho é uma forma de 
aliviar a superlotação dos presídios e colabora para reduzir 
a reincidência criminal.

Os presos que trabalham têm sua pena reduzida em um 
dia para cada três trabalhados. Os que estudam, reduzem 
um dia para cada 12 horas de frequência escolar. De 
acordo com pesquisa divulgada em 2015 pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), um em cada quatro 
presos volta a cometer crimes depois de solto. O estudo 
considera apenas o conceito de reincidência legal, ou seja, 
aquelas pessoas que voltam a ser condenadas no prazo de 
cinco anos após cumprimento da pena anterior.

Outros levantamentos já realizados sobre reincidência, 
com taxas mais elevadas, costumam considerar a quan-
tidade de indivíduos que volta a entrar nos presídios ou 
no sistema de Justiça criminal independentemente de 
condenação, caso dos presos provisórios.

Em relação à superlotação dos presídios, Maria Teresa 
destacou que o Brasil lidera o ranking de maior número 
de presos da América do Sul e é o quarto país no mundo 
com o maior número de detentos. "O Brasil hoje tem mais 
de 600 mil presos, uma superlotação que supera 250 mil 
presos, e ainda temos número de mandados de prisões a 
serem cumpridos que supera 500 mil", disse.

Presos em regime semiaberto de Porto Velho trabalham para reduzir pena.
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Trabalho colaborativo 
cresce e ganha força na 
nova economia mundial

De tempos em tempos, 

a economia mundial 

transforma e adequa 

suas estruturas, 

alterando seus processos 

e procedimentos por 

infl uência de novas 

demandas do mercado

A intensa competição 
global e as rápidas mu-
danças tecnológicas 

fazem com que as empresas 
busquem atualizar suas formas 
de desenvolver produtos e 
ofertar serviços. Levando em 
conta essa realidade e a ex-
pansão do empreendedorismo, 
a colaboração em massa vem 
ganhando espaço e destaque 
no mundo corporativo.

Seja qual for o cenário eco-
nômico nos próximos anos, a 
tendência é que o empreende-
dorismo continue crescendo 
no Brasil e no mundo, mesmo 
com as difi culdades, burocra-
cias e altos custos que quem 
quer abrir um negócio por 
aqui encontra. De acordo com 
um levantamento que reuniu 
dados da Serasa Experian, 
Deloitte, PwC e GoDaddy, 
36% dos profi ssionais querem 
iniciar uma empresa ou tra-
balhar por conta própria na 
próxima década. Se incluir na 
lista quem pretende conciliar 
um emprego com o negócio, o 
número sobe para 45%.

A pesquisa ainda aponta que 
duas em cada cinco pessoas acre-
ditam que o emprego tradicional 
deixará de existir no futuro e 
que, no lugar, os profi ssionais 
venderão suas habilidades a 
quem precisa. Já 46% dos ges-
tores de RH esperam que pelo 
menos 20% da força de trabalho 
de suas empresas seja composto 
por empreendedores, startups e 
freelancers até 2022.

Os empregos formais tra-
dicionais, com estabilidade 
profi ssional e plano de carreira, 
deixaram de ser sonho de con-
sumo de muitos profi ssionais. 
O trabalho como freelancer, 
além de ser resultado de uma 
nova economia, com a tercei-
rização dos serviços, a espe-
cialização em determinados 
segmentos e a sobrevivência 
em momentos de crise, é uma 
tendência mundial entre os 
que desejam mais qualidade 
de vida e fl exibilidade.

Fundada em 2013 a partir da 
ideia de se desenvolver uma 
alternativa ao engessamento 
dos modelos tradicionais de 
trabalho, a Crowd é um bom 
exemplo disso. Ela mantém um 
enxuto time fi xo e desenvolve 
100% dos seus projetos de for-
ma colaborativa. Sua atuação é 
via crowdsourcing, termo vindo 

da fusão das palavras crowd 
(multidão) e outsourcing (ter-
ceirização) e que se refere a 
um novo conceito de interação 
social, baseado na construção 
coletiva de soluções, desenvol-
vimento de novas tecnologias, 
criação de conteúdo ou presta-
ção de serviços.

Para colocar esse conceito em 
prática, foi montada uma rede 
própria de colaboradores que, 
com ideias e habilidades dis-
tintas, podem trazer soluções 
para variadas demandas com 
custos mais baixos e resultados 
de melhor qualidade. Após três 
anos com um sistema exclusivo 
para a Agência, no fi nal de 2016 
a Crowd disponibilizou sua pla-
taforma a outras empresas de 
comunicação e marketing.

Além de conectar os con-
tratantes aos prestadores de 
serviço, o sistema intermedeia as 
contratações, cuida das questões 
burocrática, jurídica e fi nanceira 
e fornece uma ferramenta de 
gestão de mão de obra terceiri-
zada. A Crowd já tem uma rede 
com mais de 150 empresas e 5 
mil profi ssionais e estima movi-
mentar mais de R$ 3 milhões até o 
fi nal deste ano, chegando a 1.200 
empresas e 20 mil freelancers. 
Para 2018, a meta é alcançar 3 
mil clientes, 80 mil profi ssionais 
e expandir para o exterior.

Por acreditar em um formato 
que expande os limites profi s-
sionais para muito além de res-
trições trabalhistas, geográfi cas 
ou temáticas, um dos grandes 
objetivos da Crowd é libertar o 
trabalho das amarras do emprego 
fi xo e potencializar o conheci-
mento que está disponível no 
mundo por meio de uma rede 
de profissionais qualifi cados. As 
mais variadas áreas do conhe-
cimento já estão se adaptando 
a essa realidade e os trabalhos 
realizados por meio de projetos 
com começo, meio e fi m, em 
vez do tradicional emprego fi xo, 
ganham mais espaço.

Trabalhando como uma gran-
de comunidade, é possível, sim, 
manter times permanentes redu-
zidos e transformar o custo fixo 
em variável com mais agilidade, 
especialização e motivação. As 
mais diversas áreas do conhe-
cimento estão se adaptando a 
essa realidade e os trabalhos 
realizados por meio de projetos 
com começo, meio e fi m, em 
vez do tradicional emprego fi xo, 
podem – e devem – ganhar cada 
vez mais espaço.

 
(*) Começou a empreender aos 18 

anos com uma agência e produtora 
digital. Trabalhou como Head de 

Marketing Digital da Amil e fundou a 
Crowd em 2013. Com MBA de Gestão 
e Marketing Digital na ESPM e curso 

de Inovação e Empreendedorismo 
na Duke University, participou dos 

livros “O Vendedor do Futuro” e 
“101 empreendedores relevantes de 

Alphaville e região”.

Gabriel Matias (*)

News@TI
Curso gratuito ensina crianças e jovens a 
criarem seus próprios videogames

@Tendência internacional na Educação, o pensamento computacio-
nal é a nova competência na formação profi ssional nos próximos 

anos. Lidar com o algoritmo será uma habilidade tão importante como 
saber se expressar em outros idiomas, como o inglês, por exemplo.   
Crianças e jovens, ao mesmo tempo em que aprendem a programar, 
podem desenvolver uma série de habilidades socioemocionais, como 
o empreendedorismo, a capacidade de resolver problemas, a criativi-
dade e a inovação, entre outras. O curso é gratuito e terá turmas nos 
meses de maio, junho e julho. Crianças de 7 a 13 anos interessadas 
em aprender sobre linguagem computacional e raciocínio lógico 
poderão se inscrever. Serão quatro aulas, cada uma com duração de 
90 minutos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 5531-
8000 ou pelo e-mail contato@mindmaker.cc

Westcon passa a oferecer treinamentos da 
Veeam Software no Brasil 

@A Westcon, distribuidor de valor agregado de soluções líderes de 
mercado em segurança, colaboração, infraestrutura de rede e data 

center, anuncia que já oferece no Brasil os treinamentos e certifi cações 
da Veeam® Software, provedora inovadora de soluções que entregam 
Disponibilidade para a Empresa Always-On™. A primeira turma do 
Veeam Certifi ed Engineer (VMCE) v9.5, curso técnico que fornece 
informações aprofundadas sobre as soluções da empresa, será formada 
e certifi cada em maio. A certifi cação VMCE é uma prova documentada 
de que um engenheiro possui o nível de especialização necessário 
para implementar, confi gurar e administrar corretamente as soluções 
Veeam. Leonardo Victorino, diretor de serviços Westcon-Comstor no 
Brasil, explica que o distribuidor já era um centro de treinamentos 
autorizado (ATC - Authorized Training Center) Veeam no México, e o 
contrato permite a oferta de cursos em toda a América Latina. “A ideia 
é treinar as revendas em restauração e replicação com funcionalidades 
avançadas de monitoramento, geração de relatórios, capacity planning, 
gerenciar e assegurar os ambientes com soluções de virtualização, como 
VMware vSphere e Microsoft Hyper-V”, afi rma (http://br.westcon.com/
content/academy/veeam-certifi ed-engineer-vmce-v9x).

Nas últimas semanas, muito 
se ouviu sobre a chamada 
lei da terceirização, sancio-
nada pelo governo no fim 
de março. Na prática, essa 
lei passou a permitir que as 
atividades-fi m - e não apenas 
as atividades-meio – possam 
ser terceirizadas. Por exem-
plo, uma universidade agora 
pode terceirizar também a 
contratação de professores, 
enquanto, antes, isso poderia 
ser feito apenas com serviços 
como alimentação e limpeza.

Mas o que isso representa 
para os cerca de 14,3 milhões 
de trabalhadores terceirizados 
no Brasil? E para os emprega-
dores, será que são só benefícios? O fato é que, da perspectiva 
da área de recursos humanos, a terceirização irrestrita não 
traz somente vantagens ao empregador e desvantagens ao 
empregado.

Com a diminuição da burocracia, fi ca mais fácil para o em-
pregador fazer contratações e, assim, fomentar a geração de 
empregos – em especial para micro e pequenos empresários. 
Já nas médias, grandes empresas e multinacionais, sabemos 
que existe uma gestão de headcount bastante rigorosa, que 
exige muitas aprovações para uma nova contratação, então a 
terceirização pode tornar a composição da equipe nesses casos 
mais ágil e menos burocrática.

Entretanto, os custos com funcionários não necessariamente 
vão diminuir, pois, na terceirização, a empresa contratante 
arca com 100% do salário e dos encargos, além de benefícios 
e de uma taxa de administração que gira em torno de 15%. 
Outra questão que precisa ser analisada com cuidado pelo 
empregador é a rotatividade dos colaboradores, que tende a 
aumentar com a redução do vínculo empregatício. Isso pode 
gerar perda de produtividade e engajamento e enfraquecer a 
cultura organizacional. 

Por fi m, o empregador precisa checar detalhadamente se 

a empresa contratada como 
terceira atende as exigências 
da lei, se possui um CNAE que 
permita alocação de pessoas e 
um bom fôlego fi nanceiro para 
arcar com eventuais passivos 
trabalhistas. O capital social 
deve seguir os requisitos da 
lei 13.429, que é dado pelo 
número de empregados – em 
empresas com até cem cola-
boradores, o capital mínimo é 
de R$ 100 mil.

Já da perspectiva dos fun-
cionários, alguns ganhos que 
a nova lei aporta estão rela-
cionados à maior oferta de 
emprego e à legalização de 
todos que já trabalham como 

pessoa jurídica. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, 
os direitos da CLT (como INSS, FGTS e aviso prévio) serão man-
tidos. A lei estabelece ainda que tanto a empresa contratante 
quanto a contratada têm responsabilidade sobre as obrigações 
trabalhistas dos terceirizados. Assim, se a terceirizada não pagar 
causas trabalhistas, quem paga é a contratante.

Por outro lado, a terceirização também pode ter alguns efeitos 
negativos para os funcionários: corre-se o risco de enfraquecer 
o vínculo empregatício com a companhia; benefícios como vale-
refeição, vale- transporte e plano de saúde podem ser reduzidos. 
Porém devemos lembrar que quem determina o salário não é 
o empregador e, sim, o mercado, o que diminui manipulações 
unilaterais. No caso de terceirizar o atual PJ, como a cunha fi scal 
é menor, uma parte da redução pode ser incorporada ao salário, 
fato que exige muito cuidado na hora da contratação.

A verdade é que as empresas que aderirem à terceirização 
também precisam aderir às boas práticas e à ética, para que 
os direitos do trabalhador sejam preservados. Somente desta 
forma, todos os lados podem sair ganhando.

(Fonte: Claudia Santos é especialista em gestão estratégica de pessoas, coach 
executiva e diretora da Emovere You - www.emovereyou.com.br)

Benefícios e malefícios da terceirização

Marcos Villas (*)

Os leigos poderiam dizer que Gestão de Risco é atividade 
inerente dos bancos, das seguradoras, das empresas de 
crédito, de engenharia, dos hospitais etc. É fato que a 

Gestão de Risco é bastante aplicada onde o risco para o capital é 
mais evidente (investimentos, reservas etc) e às pessoas que têm 
atividades de risco. Nos ambientes empresariais ou organizacio-
nais onde há governança corporativa efetiva, a gestão de risco é 
conhecida e implementada – uma vez que os riscos corporativos 
precisam ser identifi cados, tratados e monitorados. No Brasil, o 
IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - divulga 
um manual que trata desse tema e o Banco Central obriga que as 
instituições fi nanceiras tenham uma estrutura de gerenciamento 
de risco operacional.

Quem não conhece bem o tema pode achar que para realizar a 
Gestão de Riscos é necessário utilizar muitos recursos, ter uma 
formação com muitas horas de estudo ou mesmo ter uma área 
dedicada para este fi m. O importante é avaliar o quanto a gestão 
de riscos pode ser benéfi ca à sua organização - e começar. Não 
é necessário dominar todos os conceitos da norma ABNT NBR 
ISO 31000 (“Gestão de riscos – Princípios e diretrizes”, de 2009), 
basta conhecer os principais conceitos e ter regularidade, pois 
os riscos mudam com o passar do tempo.

A sua empresa possui uma área Comercial, de Marketing, ou 
de RH? Alguma delas utiliza a Gestão de Riscos? Processos de 
trabalho e projetos de qualquer área podem ter seus riscos ge-
renciados, em prol da organização.

Como exemplo dos mais diferentes tipos de riscos os quais 
poderemos vivenciar, vou usar um personagem fi ctício: o Carlos 
Silveira, um coordenador de Recursos Humanos de uma em-
presa brasileira que precisa organizar um evento ao ar livre na 
cidade de São Paulo, o qual contará com palestras e almoço. Há 
inúmeros riscos os quais precisam ser considerados neste caso: 
pode chover; algum palestrante pode faltar; alguma autoridade 
no assunto pode estar na cidade (e que pode ser convidada para 

Talvez você já faça Gestão 
de Risco e nem saiba! 

O que passa pela sua cabeça quando você escuta a expressão “Gestão de Riscos”? Se você é da 
área de TI ou conhece os conceitos do PMI (Project Management Institute) para gestão de projetos, 
você certamente já ouviu falar sobre isso, muito embora provavelmente não utilize seus princípios 
regularmente

o evento); haver problemas com a empresa contratada para o 
almoço; entre muitos outros riscos.

É necessário refl etir a respeito do que pode dar certo e do 
que pode dar errado. Outro exemplo, mas este real, aconteceu 
na entrega do último Oscar - quando houve um problema na 
entrega dos envelopes relativos ao anúncio do melhor fi lme. No 
planejamento deste evento, alguém poderia ter se perguntado 
“E se um apresentador receber o envelope errado?” O que deve 
ser feito para garantir que o apresentador vai receber o envelope 
certo? E se ainda assim ele receber o envelope errado, qual deve 
ser o “Plano B” de ação?

Os gestores mais experientes têm mais facilidade para identifi car 
riscos em suas áreas de atuação. Estes muitas vezes são consi-
derados cautelosos demais, às vezes até pessimistas. Por outro 
lado, aqueles com pouca experiência não conhecem a gama de 
oportunidades e ameaças que o futuro pode proporcionar. O que 
importa é a preocupação de tentar “visitar o futuro”, indagar de 
forma organizada o que pode ajudar ou atrapalhar o seu objetivo, 
e não apenas contar com a experiência (que é importante, mas 
que é um “olhar para o passado”) e com a intuição. Ao explicitar 
os riscos de forma sistematizada, melhora-se a organização e a 
comunicação; ao registrar a evolução do risco, passa-se a ter 
memória e o aprendizado organizacional é aumentado.

A Gestão de Riscos precisa ser aplicada de forma mais ampla, 
pois seus benefícios podem ser extremamente úteis em áreas onde 
a gestão não é tradicionalmente utilizada. Os gestores que lidam 
com planejamento, objetivos, metas, projetos e processos, preci-
sam estar preparados para incidentes, eventos não-programados, 
vulnerabilidades e todos os riscos existentes - e para aqueles que 
ainda estão por vir.

(*) É M.Sc. em Computação, D.Sc. em Administração, sócio-fundador da RSI 
Redes (www.rsiredes.com.br) e professor da PUC-Rio.

Tecnologia torna a aula mais efi ciente e atrativa
Recursos tecnológicos como games, im-

pressão 3D, robótica, realidade aumentada, 
interface de gestos, aplicativos e diversos 
outros já são realidade no Colégio Poliedro, de 
São José dos Campos (SP), uma das marcas 
educacionais mais reconhecidas no País por 
conta da aplicação efi ciente de tecnologia 
em sala de aula. No Poliedro, a tecnologia 
é aliada na construção do conhecimento 
possibilitando, de fato, o engajamento de 
estudantes e professores em projetos edu-
cacionais e pedagógicos. 

Durante a aula de História, por exemplo, 
os estudantes do Ensino Médio utilizam 

a ferramenta One Note para a entrega de 
trabalhos e tarefas escolares. A professora 
Ana Claudia Ferraz Orrú vista e comenta as 
atividades dos estudantes de maneira remota, 
o que gera efi ciência para todo o processo. 
“Alguns estudantes estão tendo acesso a 
essa tecnologia pela primeira vez, mas já no 
primeiro trimestre de uso comentam que a 
tecnologia facilita o aprendizado” ressalta. 

Em algumas matérias, a sala de aula é inver-
tida, ou seja, o professor ouve e orienta os estu-
dantes na criação coletiva do conhecimento. O 
aluno, assim, busca outras fontes de pesquisa 
e expõe o que aprendeu, em uma rica experi-

ência. Essa é uma forma da escola abordar um 
conteúdo na linguagem do estudante. 

Para que esse cenário seja realidade, o 
departamento de Tecnologia e Inovação do 
Poliedro pesquisa e experimenta ferramentas 
em parceria com os educadores e conta com 
diversas soluções Microsoft, adequadas a 
cada necessidade. “Os recursos tecnológi-
cos adotados no Colégio Poliedro vêm de 
encontro com a realidade dos estudantes, 
adeptos de tecnologia e tornam as aulas mais 
efi cientes e divertidas”, afi rma Massayuki 
Yamamoto, gerente de tecnologia e Inovação 
do Poliedro.
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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:

BIANCA BITENCOURT DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/101.FLS.167-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e noventa e três (30/05/1993), residente e domiciliada Rua 
Dona Maria de Camargo, 1287, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Felismino da Cunha e de Suzana Rita Bitencourt da Cunha. CAROLINE BARBOSA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/384.FLS.123-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (07/08/1995), residente e 
domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 1287, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Daniel Mendonça Oliveira e de Marisa Barbosa Santos.

BRUNO DELLA GATTA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão emissor de cargas, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.177 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (12/08/1989), 
residente e domiciliado Rua Inácio Jacometti, 75, bloco B, apartamento 51, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Braz Moreira e 
de Josefi na Della Gatta. LUCIANE FRAGA SANCHEZ, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de loja, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/234.
FLS.293-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (29/01/1985), residente e domiciliada Rua Inácio Jacometti, 
75, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos Sanchez e de Ruth Aparecida Fraga Sanchez.

ADRIANO NICOLAU DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.182-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa (18/05/1990), residente 
e domiciliado Rua 18 de Abril, 908, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ricardo dos Santos e de Terezinha Nicolau dos Santos. 
MARCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/137.FLS.152-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (25/11/1982), residente 
e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 972, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Lapa de Jesus Santos.

MARCOS DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.028 VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e dois (09/09/1972), residente 
e domiciliado Rua Flor do Japão, 130, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Felipe Pereira e de Maria de Souza Pereira. JUSSARA APARECIDA ANDRIANI, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, Alvorada do Sul, PR no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e 
setenta (29/04/1970), residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 130, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Andriani e de Josefi na Maria Dias Andriani.

MANOEL AMORIM DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido 
em Caraíbas, Estado da Bahia, Caraíbas, BA no dia oito de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (08/10/1958), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 249, bloco A, 
apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Vergilio Vieira dos Santos e de Elisa Amorim da Silva. ROSA MARIA PRATES, estado 
civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (24/02/1958), residente 
e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 249, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Jesus Prates.

RICARDO VIEIRA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de refrigeração, 
nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/236.FLS.294V-5ª CIR-
CUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (08/01/1982), residente e domiciliado Avenida Miguel Achiole 
da Fonseca, 904, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Zelia Vieira 
de Melo. ALESSANDRA PAULINA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/090.FLS.112V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e seis (28/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Dois, 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adenilde Paulina Marcelino.

VALDECIR ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido 
em Presidente Dutra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/047.FLS.072-IMPERATRIZ/MA), 
Presidente Dutra, MA no dia dezessete de março de mil novecentos e sessenta e dois 
(17/03/1962), residente e domiciliado Viela Airton Senna, 524, casa 04, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Corina Almeida da Silva. 
FRANCISCA ALZINETE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Icó, Estado do Ceará (CN:LV.A/029.FLS.134-LIMA CAMPOS-ICÓ/CE), Icó, CE no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (23/12/1968), residente 
e domiciliada Viela Airton Senna, 524, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Souza Filho e de Francisca Pereira 
de Souza.

MATHEUS EICHI YAMASAKI, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/569.FLS.256 SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e cinco (16/03/1995), 
residente e domiciliado Travessa Maria Pinto Labiapari, 350, casa 01, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Akira Yamasaki e de Regina Tiyoko Yamasaki. 
IZABELA MARIANO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/458.FLS.212-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de maio de mil novecentos e noventa e sete (20/05/1997), residente e domiciliada 
Travessa Maria Pinto Labiapari, 350, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Silvestre Mariano e de Yaci Maria Zagabria Mariano.

FELIPE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de CNC, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 122,FLS.169-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e quatro (07/07/1994), 
residente e domiciliado Alameda Eduardo Prado, 247, apartamento 604, Campos Elíseos, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo João dos Santos e de Mauricea da Silva 
Santos. VANESSA RODRIGUES CAETANO, estado civil solteira, profi ssão operadora, 
nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A-445,FLS.136V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e sete (01/03/1997), 
residente e domiciliada Avenida Caititu, 1079, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiza Rodrigues Bernardo.

RODNEI ROBERTO TEIXEIRA ASSUMPÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão jorna-
lista, nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e setenta e três (24/01/1973), residente e domiciliado Avenida 
Professor João Batista Conti, 1586, bloco A, apartamenro 13, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Teixeira de Assumpção e de Júlia 
Maria da Silva Assumpção. MARTA MARCIENE VALENTIM MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/014.FLS.212 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e sete (05/06/1977), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 844, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Genesio Martins e de Maria Valentim Martins.

SILDEMON RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de produção, 
nascido em Pilão Arcado, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.169-VILA BALUARTE-PILÃO 
ARCADO/BA), Pilão Arcado, BA no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/04/1984), residente e domiciliado Rua Naim, 35, Jardim Naufal, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Flosina Ribeiro da Silva. ANA ILMA RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Pilão Arcado, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/009.FLS.080-PILÃO ARCADO/BA), Pilão Arcado, BA no dia dez de março de 
mil novecentos e noventa e um (10/03/1991), residente e domiciliada Rua Naim, 35, 
Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador Santos Silva e de Orneci 
Ribeiro Silva.

EDI CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Tobias 
Barreto, Estado de Sergipe (CN:LV.A/048.FLS.243-TOBIAS BARRETO/SE), Tobias Barreto, 
SE no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (18/12/1985), residente e 
domiciliado Rua Jorge Tomé, 01, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Alves de Oliveira e de Dinalva Clara de Oliveira. EVERLÍ DE SANTANA MATOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ribeira do Amparo, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.
FLS.145 CIPÓ/BA), Ribeira do Amparo, BA no dia três de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (03/03/1985), residente e domiciliada Rua Jorge Tomé, 01, Jardim Jordão, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Evecio Rodrigues de Matos e de Silveria de Santana.

PAULO HENRIQUE DIAS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.214V-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e dois (02/07/1992), 
residente e domiciliado Rua Luís Delpi, 174, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Elisabete Dias da Costa. SAMIRA FERRAZ RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/062.
FLS.256 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil nove-
centos e noventa e cinco (28/01/1995), residente e domiciliada Rua João da Silva, 14, 
casa A, Itaim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Agaregi Roberto Ramos e 
de Leonilda Leite Ferraz Ramos.

JOSÉ DA SILVA MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Olinda, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.AA/4.FLS.090-ARRUDA RECIFE/PE), Recife, PE no dia vinte 
e dois de maio de mil novecentos e setenta e cinco (22/05/1975), residente e domiciliado 
Avenida Padre Gregório Mafra, 483, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Amaro Inácio Miguel e de Elianeide Maria da Silva. LIDIANE DA SILVA SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em Ipirá, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.209-IPIRÁ/
BA), Ipirá, BA no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e oito (27/03/1988), 
residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 483, casa 03, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Silva de Souza e de Crispina da Silva.

LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/030.FLS.043-3º DISTRITO DE RECIFE/
PE), Recife, PE no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta (23/08/1980), 
residente e domiciliado Rua Beira Alta, 40, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Dário Vieira da Silva e de Josilda Lourenço Ferreira da Silva. APARECIDA DOS 
SANTOS FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e seis 
(22/01/1976), residente e domiciliada Rua Beira Alta, 40, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Manoel Ferreira e de Maria da Hora dos Santos Ferreira.

MAGDIEL SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/189.FLS.278V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e noventa e três (31/08/1993), residente e domiciliado 
Rua Carmen Cardoso Bordini, 313, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcos Izidoro de Souza e de Cristina Maria dos Santos Souza. LUCIANI RODRIGUES 
KOLECHA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Moóca, 
nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.282 MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e noventa e quatro (29/03/1994), residente e domiciliada Rua 
do Seu Olhar, 147, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos 
Kolecha e de Rosana de Medeiros Rodrigues Kolecha.

ROBSON CAMPILONGO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.397-BRASILÂNDIA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (24/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 67, Parque Guarani, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de João Gomes Carvalho e de Cecilia Campilongo. AMANDA 
COELHO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.09 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de abril de mil novecentos e noventa e três (18/04/1993), residente e domiciliada Rua 
Capitania de Itamaracá, 185, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Romualdo Silva Martins e de Valdinei Coelho Martins.

GILSON VALENÇA GOUVÊA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.129 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e seis (12/04/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Ione Pinelli, 08, B, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Gilberto de Souza Gouvêa e de Irani Valença de Araujo Gouvêa. LUARA ALMEIDA 
GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/095.FLS.257V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/
SP), Santo André, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(31/01/1993), residente e domiciliada Travessa Giácomo Ruffoni, 63, Recanto Verde do 
Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Gonçalves e de Maria de Lourdes 
Almeida Gonçalves.

JOSÉ DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/048.FLS.056-6º DISTRITO 
DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa 
e um (28/01/1991), residente e domiciliado Rua Caxiú, 149, B, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliane Alves dos Santos. CAROLINY 
DA SILVA SANCHES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de prestação de contas, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098.FLS.095-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e um (26/10/1991), 
residente e domiciliada Rua Caxiú, 149, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Luis Sanches e de Rosangela Aparecida Alves 
da Silva Sanches.

AMAURI BRUNO COSTA MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-188,FLS.208-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e três (06/09/1993), residente 
e domiciliado Rua Cunha Porã, 161, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maury Davi de Macedo e de Sueli Costa. THAIS FREIRE MAZIERO, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV-A-68,FLS.89 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa e três (25/11/1993), residente e domiciliada Rua Catarina 
Lopes, 128, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Maziero e de 
Sandra Rocha Freire Maziero.

MICHEL DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro de software, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/138.FLS.053V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de janeiro de mil novecentos e noventa e um (27/01/1991), residente e domiciliado 
Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 101, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Manoel de Brito Silva e de Maria Perpetua Araujo da Costa 
Silva. RAFAELA ORTUNES ARAUJO BISPO, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
farmacovigilância, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/211.FLS.204-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa (05/02/1990), 
residente e domiciliada Rua Carlos Puebla, 189, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Djalma Araujo Bispo e de Sonia Ortunes Araujo Bispo.

ALAN SOARES DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.256-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de julho de mil novecentos e noventa e cinco (22/07/1995), residente e domiciliado 
Rua Canção Agalopada, 587, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Anaildo da Silva Santos e de Silmara Soares. EDUARDA FERREIRA 
BASTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro (CN:LV.A/179.FLS.109-14º RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ 
no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e nove (19/03/1999), residente 
e domiciliada Rua São Vicente, 130, quadra 1, lote 13, Pauline, Belford Roxo, Estado 
do Rio de Janeiro, Belford Roxo, RJ, fi lha de Eduardo Suzano Bastos e de Francisca 
Rodrigues Ferreira.

WESLEY SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de autenticação, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 104,FLS.63-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (13/10/1995), 
residente e domiciliado Rua Adaíra, 120, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ivanildo Coutinho Cruz e de Maria Aparecida Santos Cruz. LUANA AGUADO DOS 
SANTOS MACEDO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A-201,FLS.279-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e seis (23/09/1996), residente 
e domiciliada Rua Canto da Tarde, 135, bloco B, apartamento 54, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amauri dos Santos Macedo e de 
Priscilla Moreira Aguado.

RUBENS RODOLFO NASCIMENTO ELIZEU, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em neste Distrito (CN:LV.A-95,FLS.028 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/02/1987), residente 
e domiciliado Rua Dança das Borboletas, 23, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Aparecido Elizeu e de Vera Lucia 
do Nascimento Elizeu. DANIELA DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A 
44,FLS.07-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (10/01/1985), residente e domiciliada Rua Dança das Borboletas, 23, Conjunto 
Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Boaventura 
Vieira e de Dejanira de Souza Vieira.

MARCIO CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repuxador, nascido em Can-
sanção, Estado da Bahia (CN:LV.A/066.FLS.220 CANSANÇÃO/BA), Cansanção, BA no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (21/02/1984), residente 
e domiciliado Rua Abajeru, 120, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Lauro Barreto da Silva e de Josefa Andrade Carvalho Silva. KELLY CRISTINA SANTOS 
GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/094.FLS.166V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis (26/07/1986), residente e domiciliada Rua Abajeru, 120, 
Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Gomes da Silva e de 
Maria do Carmo dos Santos.

ABRAÃO DE SOUSA PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.196-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 49, quadra E, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Paiva e 
de Maria Rosa de Sousa Paiva. MIRIAM PATRÍCIA DE MOURA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/142.FLS.081V 
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e três (10/03/1983), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 
49, quadra E, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Argentina Cleide de Moura.

REGINALDO GOMES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-41,FLS.186-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (31/01/1981), residente e domiciliado Rua 
Guilherme Valencia, 130, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosevaldo Dias e de Ivania Gomes Dias. LEONE 
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Palmeira dos 
Indios, Estado de Alagoas, (CN:LV-A-14,FLS.59V IGACI/AL), Palmeira dos Indios, AL no 
dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (26/02/1989), residente e 
domiciliada Rua Guilherme Valencia, 130, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Lourenço da Silva e de 
Maria Aparecida da Silva.

AMADO DA SILVA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-56,FLS.71Vº ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de julho de mil novecentos e oitenta e um (04/07/1981), residente e domiciliado 
Rua Frei Muniz, 41, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amado Batista 
Xavier e de Maria Idalina da Silva Xavier. JANAINA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-118,FLS.139 
PAULISTA/PE), Recife, PE no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/08/1984), residente e domiciliada Rua da Encerca, 11, casa 02, Itaquera, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Célia Maria da Silva.

MARCIO SERAFIM BARBOSA, estado civil divorciado, profissão funcionário públi-
co municipal, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e setenta e seis (25/05/1976), residente e domiciliado 
Rua Confluência da Forquilha, 474, Vila Itaim, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de José Serafim Barbosa e de Cecilia de Almeida Barbosa. PATRICIA LADEIA 
DA LUZ LEITE, estado civil divorciada, profissão remalhadeira, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
oitenta e um (24/11/1981), residente e domiciliada Rua Flor de Santa Cruz, 116, A, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Jacinto Leite e de Dalva 
Ladeia da Luz Leite.

GABRIEL DA SILVA RIBEIRO DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão diretor 
de arte, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/193,FLS.218V-
BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (03/11/1989), residente e domiciliado Rua Mapati, 24, A, Jardim São João, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdi Ribeiro de Miranda e de Leia da Silva 
Ribeiro de Miranda. JENIFER APARECIDA DA SILVA BARBOSA, estado civil sol-
teira, profi ssão publicitária, nascida em Jacareí, neste Estado (CN:LV.A/199,FLS.572 
JACAREÍ/SP), Jacareí, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (17/01/1994), residente e domiciliada Rua Mapati, 24, A, Jardim São João, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ferreira Barbosa e de Eunice Sousa da 
Silva Barbosa.

MAURO YOCHIKAZ OKADA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto Urbanista, nascido 
em Minas Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A 28,FLS.96Vº-MINAS NOVAS/MG), 
Minas Novas, SP no dia nove de junho de mil novecentos e setenta e quatro (09/06/1974), 
residente e domiciliado Rua Arraial da Anta, 578, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Yocinore Okada e de Maria Camargos de Sousa. RAQUEL DE SOUZA 
GÖRMANN, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caxias do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul (CN:LV.A 22,FLS.262Vº-CAXIAS DO SUL/RS), Caxias do Sul, RS no 
dia três de maio de mil novecentos e oitenta e um (03/05/1981), residente e domiciliada 
Rua Arraial da Anta, 578, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubin 
Ernesto Görmann e de Eonice Maria de Souza Görmann.

LEANDRO OREFICE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de 
ônibus, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/092.FLS.121V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (21/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Ibiajara, 193, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Altamiro Aparecido do Nascimento e de Sonia Regina Hervaz 
Orefi ce do Nascimento. STEPHANY LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/196.FLS.260V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (08/01/1994), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 45, quadra H, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Joaquim Silva 
e de Valdira Lopes da Silva.

WILLIAM TAI SILVA WONG, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/112,FLS.126-SUBDISTRITO LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de setembro de mil novecentos e setenta e sete (08/09/1977), residen-
te e domiciliado Travessa Gildásio Barbosa Almeida, 112, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wong U Hing e de Cecilia Maria da Silva. ELEN 
NASCIMENTO COSTA, estado civil divorciada, profi ssão monitora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
(26/08/1980), residente e domiciliada Travessa Gildásio Barbosa Almeida, 112, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Fausto da Costa e de 
Terezinha Silva do Nascimento.

ANDRÉ COSTA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 56,FLS.189V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa (06/02/1990), residente e 
domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1339, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva Santana e 
de Maria José Alves Costa Santana. NATHALY FERREIRA DE CARVALHO BARCOS, 
estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Subdistrito Moóca, nesta 
Capital (CN:LV-A-59,FLS.172-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa e um (13/04/1991), residente e domiciliada Rua Silvestre da Silva, 
20, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Juan Maria Barcos Rodrigues 
e de Janilda Ferreira de Carvalho.

GERSON BATISTA FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão ascensorista, nascido em 
Esplanada, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.044 ESPLANADA/BA), Esplanada, BA no 
dia vinte e três de setembro de mil novecentos e setenta e seis (23/09/1976), residente 
e domiciliado Rua Ária do Luar, 80, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Freire e de Josefa Ferreira 
Batista. SILVANA MARIA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Distrito de Itajutiba, Município de Inhapim, Estado de Minas Gerais, Inhapim, MG no 
dia doze de julho de mil novecentos e setenta e sete (12/07/1977), residente e domiciliada 
Rua Ária do Luar, 80, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Ferreira e de Josefi na Soares Ferreira.

GUILHERME ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de projetos, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.095-IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (15/06/1987), residente 
e domiciliado Rua Caetano Lama, 118, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Euzébio da Silva e de Magda 
Marcia Alves da Silva. LARISSA SANTANA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de compras, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/184.FLS.011-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e três (12/06/1993), residente e 
domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 213, casa 02, Jardim São Pedro, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Santana Silva e de Vanda Aparecida Lima.

MARCOS JOSE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, nascido 
em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-250,FLS.299-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e 
um (18/05/1981), residente e domiciliado Rua Maria Amélia de Assunção, 184, casa 
02, Jardim Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Expedito de Souza 
e de Marta Paulina de Souza. LUCIANA GUTIERREZ, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A-20,FLS.132 VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (27/06/1981), residente e domiciliada Rua Salim Jorge Id, 70, Vila Corberi, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Gutierrez e de Madalena Gutierrez.

GILMAR HENRIQUES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/67,FLS.238V-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e nove 
(25/09/1979), residente e domiciliado Rua Luís Antônio Nascimento, 04, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosemar Henriques Gonçalves e de Natividade 
Henriques Gonçalves. SABRINA VIEIRA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/60,FLS.132 SUBDIS-
TRITO VILA MATILDE/SP), Santo André, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e noventa e seis (14/07/1996), residente e domiciliada Rua Cintra, 355, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Raimundo Alves 
Teixeira e de Antonia Vieira Alves Teixeira.

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão almoxarifado, nascido 
em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/141,FLS.236V Osasco/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de junho de mil novecentos e noventa e cinco (27/06/1995), residente e domiciliado 
Rua Vitorio Romio, 146, Parque dos Sabias, Louveira, neste Estado, Louveira, SP, fi lho 
de Luiz Alves de Oliveira e de Maria Cristina da Silva Oliveira. DIANE COSTA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital (CN:LV.A/059,FLS.300V-Vila Matilde/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e noventa e seis (23/04/1996), residente e domiciliada Rua B. B. 
Varela, 136, casa 04, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Anizio 
da Silva e de Vera Lucia Vieira Costa da Silva.

JOSÉ CARLOS GENARO NETO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de montagem, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-529,FLS.217V-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (27/01/1992), residente e domiciliado Rua Palma Sola, 38, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Genaro e de Ana Lucia de Oliveira Genaro. 
JULIANA DA SILVA CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A 180,FLS.221-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e três (05/07/1993), residente 
e domiciliada Rua José Lázaro Zanetti, 105, Parque Flamengo, Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, fi lha de Sidnei Serra Camargo e de Maria Eliana Pereira da Silva.

JORGE LUIZ DE VITO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
três (17/02/1963), residente e domiciliado Travessa Hilda Gonçalves de Oliveira, 14, casa 
01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anna de Vito Borges. ANA MARIA 
NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Vitória, Estado 
do Espirito Santo, Vitória, ES no dia sete de novembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (07/11/1965), residente e domiciliada Travessa Hilda Gonçalves de Oliveira, 14, 
casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Roque Nascimento e 
de Maria Antonia dos Santos Nascimento.

ANTÔNIO ARISTON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em Marco, Estado do Ceará (CN:LV.A-02,FLS.108 MARCO/CE), Marco, CE no dia 
sete de junho de mil novecentos e setenta e cinco (07/06/1975), residente e domiciliado 
Rua Waldemar Mancini, 341, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Ferreira de Oliveira e de Raimunda Araújo de Oliveira. SIMONE LUIZ, estado civil di-
vorciada, profi ssão coordenadora de RH, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, 
SP no dia seis de junho de mil novecentos e setenta e dois (06/06/1972), residente e 
domiciliada Rua Waldemar Mancini, 341, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Benedita Luiz Santana.

ADENI DE OLIVEIRA AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido 
em Tatuí, neste Estado (CN:LV.A/034.FLS.007 TATUÍ/SP), Tatuí, SP no dia quinze de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro (15/01/1964), residente e domiciliado Rua 
Pinheiro do Paraná, 480, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauro 
José de Azevedo e de Isabel de Oliveira Azevedo. ROSELITA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Rolândia, Estado do Paraná (CN:LV.A/037.
FLS.212-ROLÂNDIA/PR), Rolândia, PR no dia vinte e nove de dezembro de mil nove-
centos e sessenta e um (29/12/1961), residente e domiciliada Rua Pinheiro do Paraná, 
480, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Galdino da Silva 
e de Efi genia dos Santos.

MARINALDO RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mestre de obras, 
nascido em Ferreiros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.046-FERREIROS/PE), 
Ferreiros, PE no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (06/12/1978), 
residente e domiciliado Rua Jucupema, 482, casa C, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inaldo Rodrigues de Brito e de Irene Pereira de Brito. 
ADRIANA DE AZEVEDO SILVA, estado civil divorciada, profi ssão engenheira civil, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois (06/08/1982), residente e domiciliada Rua Jucupema, 
482, casa C, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Isidio da Silva e de Rosana de Azevedo.

GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 250,FLS.232V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis (05/06/1996), 
residente e domiciliado Rua Mario Minami, 24, Jardim da Laranjeira, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Ademir Carlos de Oliveira e de Maria do Carmo de Souza Oliveira. 
CAROLINA ALVES RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-84,FLS.81V-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa (20/05/1990), residente e 
domiciliada Rua Mário Capuano, 283, bloco 04, apartamento 13, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cassio Augusto Ribeiro e de Giane 
Aparecida Alves Ribeiro. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ DORGIVAL DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Dorgival dos Santos e de Josefa Maria 
dos Santos. A pretendente: ESMAELITA ANDRADE DE OLIVEIRA, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: Sousa - PB, data-nascimento: 27/12/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Nilton de Oliveira e de Maria 
Alexsandra de Andrade Oliveira.

O pretendente: ROMARIO DAVID OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tanque Novo - BA, data-nascimento: 03/10/1994, residente e domi-
ciliado neste 5º Subdistrito Santa Efi gênia - São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Lopes 
Oliveira e de Dalvete de Oliveira David. A pretendente: VILMA ARAUJO COSTA, profi s-
são: lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: Tanque Novo - BA, data-nascimento: 
11/12/1993, residente e domiciliada no Município de Tanque Novo - BA, fi lha de José 
Grigorio Costa e de Maria Azevedo de Araujo Costa.
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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: RAMON CARDOSO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão segurança, nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/08/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio José da Silva e de Lucia 
Aparecida Cardoso de Oliveira. A pretendente: KARLEM DORIVA NGONGANG MBIEDA, 
nacionalidade camaronesa, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida no País 
Republica dos Camarões, no dia 08/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Muller Zachée Mbiada e de Louise Florence Lienou.

O pretendente: AILTON DA SILVA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão estoquista, nascido em Serra Dourada - BA, no dia 04/12/1978, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Araújo de Almeida e de Zilda Maria da Silva 
Almeida. A pretendente: LUCIÊNE NOGUEIRA FRANÇA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Poções - BA, no dia 25/05/1972, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Agenias Alves França e de Vitória Nogueira.

O pretendente: DENIS DUARTE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor de merchandising, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar Galdino de Souza e de Quiteria 
Duarte da Conceição. A pretendente: ROSILENE ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Nova Cruz - RN, no dia 22/05/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elzo da Silva e de Iraci Alves da Silva.

O pretendente: RENATO AVELINO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Diadema - SP, no dia 20/07/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Avelino do Nas-
cimento e de Delidia Maria da Conceição. A pretendente: FERNANDA RODRIGUES DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Governador Valadares - MG, no dia 12/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Arlindo Rodrigues dos Santos e de Maria Angela dos Santos.

O pretendente: LUCAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvenice Maria da Silva. A pretendente: KAUANNY 
AMARO BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 14/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Everson de Lima Barbosa e de Francisca Francicleia Amaro.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1978, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida da Conceição. 
A pretendente: KELLY APARECIDA BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/05/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Wilson Jose Bezerra e de 
Maria Aparecida da Silva Pellegrino Bezerra.

O pretendente: CRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA PENNA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1980, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge de Oliveira Penna e de Angelica 
Costa de Oliveira Penna. A pretendente: DAYANA FELIX DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 04/10/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Cleuza Felix dos Santos.

O pretendente: CHARLES DOS SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão serralheiro, nascido em Lagarto - SE, no dia 20/09/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme de Souza e de Joseane Carvalho dos Santos. A 
pretendente: BIANCA GALHARDO VILAS BOAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/12/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Joel Chagas Vilas Boas e de Rosmeire Galhardo.

O pretendente: EMANOEL PEREIRA MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão agente de telemarketing, nascido em Itu - SP, no dia 27/12/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Nunes de Magalhães 
e de Irene Pereira Vieira. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Carlito Pereira e de Sônia Damares de Oliveira Pereira.

O pretendente: DEMERVAL DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, pro-
fi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/03/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Jose da Silva e de Ilda de Santana Silva. A pretendente: 
LUCIANA DOS SANTOS NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Quebrangulo - AL, no dia 13/06/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Expedito Nunes da Rocha e de Josefa dos Santos Nunes.

A pretendente: GIOVANA FERREIRA DE MENDONÇA, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profi ssão operadora de call center, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Givan Ferreira 
de Mendonça e de Sueli Oliveira Santana de Mendonça. A pretendente: SUZANY APA-
RECIDA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Osvaldo Leonardo da Cruz e de Sirlei Aparecida dos Santos.

O pretendente: WELLIGTON DA SILVA ROSA DE PAULA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vicente de Paula e 
de Isilda Aparecida da Silva Rosa. A pretendente: JAQUELINE GONÇALVES DE LIMA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Bras 
Gonçalves de Lima e de Maria Zuleide Ramos de Lima.

O pretendente: LEANDRO DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1997, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Medeiros dos Santos Filho e de 
Elizete Maria de Jesus Santos. A pretendente: JENNIFER DRIELE SELES ALVES DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 05/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Fernando Alves da Silva e de Sandra Seles Alves da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS DA SILVA CORREIA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarife, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sinval Salomé Correia e de Ana Cristina 
Tavares da Silva Correia. A pretendente: EVELYN DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elias José de Araujo e de 
Gislene Vieira dos Anjos Araujo.

O pretendente: ROGERIO NASCIMENTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 24/04/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lirio Rocha dos Santos e de 
Vanda Lucia da Silva Nascimento. A pretendente: ÉRICA BISPO PROTON MAGALHÃES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, 
no dia 04/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Humberto 
Proton Magalhães e de Solange Bispo Magalhães.

O pretendente: THIAGO CAVALCANTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/12/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo da Silva e 
de Edileuza Cavalcante da Silva. A pretendente: DÉBORA MENDES DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco - SP, no dia 
21/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ednaldo Mendes 
da Silva e de Luciene Guilhermina da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar Alves Lima e de Maria de Lourdes dos 
Santos. A pretendente: ANNA LUCIA VITORINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ernani 
Vitorino da Silva e de Eliane Alvaro da Silva.

O pretendente: ELMAR GOUVÊA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1979, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino Caminhas Rodrigues e de 
Francisca Gouvêa Dias. A pretendente: KELLY CRISTINA DIAS MERELIS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 21/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Genezio Brito 
Merelis e de Janete Dias Merelis.

O pretendente: GUILHERME DELMONDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/05/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosembel dos Santos 
Filho e de Lidia Maria Delmondes. A pretendente: ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 03/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Mario 
Rodrigues da Silva e de Roseli Candido Ribeiro.

O pretendente: GUSTAVO GODOI OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Oliveira e de Angela Cristina de Godoi. 
A pretendente: WALDICÉIA SOUZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/06/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha José Manoel da Silva e de Givete Soares Souza.

O pretendente: RAFAEL ALVES CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailson Soares Cardoso e de Maria das 
Graças Alves da Silva Cardoso. A pretendente: SUÉLLEN LUCIANO ALVES, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 23/07/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Paulo Luciano Alves e de Edilza Sabino Alves.

O pretendente: JEFFERSON BOTELHO RIBEIRO SOARES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Guarulhos - SP, no dia 01/04/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Horacio Ribeiro Sores Neto e de Edneia 
Botelho. A pretendente: BÁRBARA ALESSANDRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/03/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Lindovania Murilo Barbosa.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 
31/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Martins 
Ferreira e de Maria das Graças de Souza Ferreira. A pretendente: MARIANA FERNANDES 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Suzano - SP, no dia 20/06/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha José Jerry Adriane Pessoa da Silva e de Cleide Fernandes de Sá.

O pretendente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Luiz Alves e de Benedita de 
Oliveira. A pretendente: ROSANGELA RIBEIRO MESSIAS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Carlos Alberto 
Messias e de Valneide Pinheiro Ribeiro Santiago.

O pretendente: MICHEL DAVID DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1990, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elizabeth Santos da Silva. A pretendente: 
LARISSA SIQUEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 06/03/1995, residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Nunes dos Santos e de Irani 
Vitorino de Siqueira.

O pretendente: SILVAN DE SOUZA PASSOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profissão autônomo, nascido em Juazeiro - BA, no dia 01/04/1970, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Silverio Celestino 
Passos e de Gracilia de Souza Passos. A pretendente: GILMARA CRISTINA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/01/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha Gilberto Vicente da Silva e de Lindalva dos 
Santos Silva.

O pretendente: RENAN PROSPERO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido em Guarulhos - SP, no dia 21/09/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clayton Prospero de 
Souza e de Andréia Antonia Prospero de Souza. A pretendente: CAMILA APARECIDA 
DUARTES DE MATOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão gestora 
de operação, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/03/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Augusto Rodrigues de Matos e de Maria Aparecida 
Duartes de Matos.

O pretendente: MARIO ANTONIO DE JESUS DE PAULA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil divorciado, profissão auxiliar de promotoria, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 25/05/1965, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de João Francisco de Paula e de Jaci Maria de Paula. A pretendente: 
CELIA SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profissão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/06/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Paulo Soares da Silva e de 
Edite Alves da Silva.

O pretendente: JONES FERREIRA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cirilo Gonçalves da Silva e de Laura 
Ferreira da Silva Gonçalves. A pretendente: EDNA GOMES DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Almenara - MG, 
no dia 16/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Joaquim 
Alves de Oliveira e de Eva Gomes de Oliveira.

O pretendente: DIOGO BERNARDO PEREIRA, nacionalidade brasileira, esta-
do civil divorciado, profissão auxiliar de produção, nascido em Londrina - PR, 
no dia 15/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de João Bernardo Pereira e de Maria da Silva Pereira. A pretendente: ARIEL-
LE CARVALHO FRANCISCO DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão costureira, nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia 
25/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Wil-
son Francisco da Costa e de Maria Gonçala de Carvalho Francisco da Costa.

O pretendente: EDIVALDO SANTOS MENESES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 
10/05/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de João 
Paulo de Meneses e de Maria Brasilina dos Santos Meneses. A pretendente: 
LETICIA THAIS DE CASTRO ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/09/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Andre Borba Rocha e 
de Vanessa de Castro Caxias.

O pretendente: JEFFERSON CAETANO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão impressor serigrafico, nascido em São Paulo - SP, no dia 
08/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gentil 
Ferreira da Silva e de Celia Maria da Silva. A pretendente: REGINA OLIVEIRA 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/02/1982, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, filha Almiro Antonio dos Santos e de Maria Marta Santos de 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: ANDERSON CORREIA LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 19/05/1977, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jovelino de Jesus Lopes e de Maria 
das Graças Correia Lopes. A pretendente: ARIANA DA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão monitora escolar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz Carlos 
dos Santos e de Odete Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO LIMA SALES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenilo Sousa Sales e de Maria 
Rosinete de Lima Sales. A pretendente: GISELE MIRANDA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
12/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Firmino da 
Silva e de Terezinha Maria Miranda da Silva.

O pretendente: WEVERTON DAS NEVES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão enfestador, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/08/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandra Regina das Neves. A 
pretendente: JÉSSICA ARAUJO REIS DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/06/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Givaldo Reis de Jesus e 
de Norma Lucia Araujo dos Reis.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCELINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em Congonhinhas - PR, no dia 26/07/1937, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Antonio da Silva e de Vitalina 
de Jesús. A convivente: EMILIA ROSA MARQUES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santana - BA, no dia 02/04/1963, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Deraldino José Marques e de Ana Rosa 
Marques. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III, IV e V do Código 
Civil Brasileiro.
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.: WILLIAM BATISTA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/05/1992, profi ssão: metalurgico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Eduardo Ferreira da Silva e de Marly Nogueira Batista. A pretendente.: 
CECILIA DA SILVA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/08/1992, profi ssão: 
analista de cobrança, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Sebastião Pereira dos Santos e de Valdenildes Soares da Silva Medeiros.

O pretendente.: JUNIOR LUIZ CASSIMIRO DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 28/07/1988, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Francisco dos Santos e de Marcia Cassimiro Rosa. A pretenden-
te.: SANDRA MARIA SANTOS VELAME, natural de Maracas, BA, nasc.: 06/11/1978, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Silva Velame e de Doralice Magalhães Santos Velame.

O pretendente.: EBERT MARTINS DOS SANTOS NUNES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 16/07/1993, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Martins Nunes e de Maria Helena dos Santos Costa. A pretendente.: 
BEATRIZ GONçALVES EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/10/1994, profi ssão: aux.departamento pessoal, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Jorge Evangelista dos Santos e de Marilene Gonçalves.

O pretendente.: BRUNO RAFAEL REIS DOS SANTOS, natural de Vitoria de Santo An-
tão, PE, nasc.: 16/08/1983, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Ivanildo Ozino dos Santos e de Maria Dulcineide Reis 
dos Santos. A pretendente.: BARBARA MAIA FREIRE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/12/1988, profi ssão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Freire de Lima e de Sandra Helena Maia Alves.

O pretendente.: FRANCISCO ROBERTO LOPES, natural de Carmo da Cachoeira, MG, nasc.: 
14/07/1964, profi ssão: cortador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Andre Lopes e de Maria Lazarina. A pretendente.: CARMEM LUCIA DA SILVA MELO, 
natural de Sanharo, PE, nasc.: 17/03/1970, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Satiro de Melo Filho e de Gercina da Silva Melo.

O pretendente.: LUCAS ARAUJO MENDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/09/1993, profi ssão: estagiario, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Joel Alberto Mendes e de Luiza Araujo de Freitas. A pretendente.: JA-
QUELINE XAVIER DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/07/1992, pro-
fi ssão: auxiliar linha de producão, estado civil: solteira, residente e domiciliada no Itaim 
Paulista. fi lha de: Lourisvaldo Xavier dos Santos e de Iraci Julia dos Santos.

O pretendente.: THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 03/01/1984, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Amilton Elias do Nascimento e de Elisama Eduviges Ferreira 
do Nascimento. A pretendente.: SIMONE NUNES FIRMINO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/02/1983, profi ssão: policial militar, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Severino Firmino e de Maria da Paz Nunes Firmino.

O pretendente.: LOURISVALDO SANTOS ALVES, natural de Guine-Mucuge, BA, nasc.: 
10/06/1991, profi ssão: instalador de piso, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Orlando Bernardino Alves e de Marlene dos Santos Alves. A pre-
tendente.: PRISCILA XAVIER DA CRUZ, natural de Itapicuru, BA, nasc.: 23/11/1994, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Dorival de Oliveira da Cruz e de Josefa Xavier dos Santos.

O pretendente.: BENTO APARECIDO DE PAULA, natural de Cambaratiba, SP, nasc.: 
02/10/1942, profi ssão: empresario, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Antonio Bento de Paula e de Ana Delfi na de Paula. A pretendente.: EVA 
CICERA DOS SANTOS, natural de jurema, PE, nasc.: 16/07/1978, profi ssão: vendedo-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Raimundo 
dos Santos e de Cicera Aguida dos Santos.

O pretendente.: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Floresta Azul, BA, nasc.: 
29/06/1981, profi ssão: ajudante de serralheiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Domingos Hilario dos Santos e de Elenice Rodrigues Meira dos 
Santos. A pretendente.: PATRICIA HENRIQUE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/07/1995, profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Miguel Francisco Batista da Silva e de Josineide Maria Henrique.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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.: WILLIAM DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/02/1984, 
profi ssão: encarregado de logistica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: João Alves Nascimento e de Maria Macares Teixeira do Nascimento. A preten-
dente.: ARUANE APARECIDA SOUSA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/11/1989, 
profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Coelho da Silva Filho e de Francisca das Chagas Sousa Silva.

O pretendente.: CARLOS ANTONIO FONTES DA CUNHA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/03/1972, profi ssão: meio of.mecânico manutencão, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Geraldo Fontes da Cunha e de Maria Araujo 
da Cunha. A pretendente.: TATIANA FERREIRA LIMA, natural de Floriano, PI, nasc.: 
26/02/1977, profi ssão: ajudante de acabamento, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Reisimar Ferreira Lima.

O pretendente.: RENATO GARCIA ACCEITUNE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/01/1986, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Maury Garcia Acceitune e de Nazareth Bornia Garcia. A pretendente.: 
CAROLINE CARINI MARTINS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 15/10/1985, profi ssão: 
farmaceutica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Vilson 
Roberto Martins e de Maria Amelia Carini Martins.

O pretendente.: DIEGO CORDEIRO GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/05/1986, profi ssão: auxiliar de escritorio, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Miguel Tanan Gomes e de Maria Luiza Cordeiro Gomes. 
A pretendente.: ADRIANA RAQUEL VARRICCHIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/06/1986, profi ssão: analista contabil, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: José Varricchio Neto e de Marisete Silva Brazil Varricchio.

O pretendente.: MAURICIO AKIRA JODAI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1983, 
profi ssão: supervisor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Yotaro Jodai e de Lidia Sakie Oikawa Jodai. A pretendente.: MICHELLE BRASILEIRO 
LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/01/1986, profi ssão: coordenadora, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz de Almeida Lima e de 
Edizia de Sa Brasileiro Lima.

O pretendente.: RODNEY MIRANDA DE PAULA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/08/1987, profi ssão: corretor de imoveis, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Antonio Marcio de Paula e de Ana Maria Miranda de Paula. A 
pretendente.: ALINE MARIA BARBOSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/05/1990, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Antonio Barbosa das Virgens e de Eurides Maria Barbosa das Virgens.

O pretendente.: JEFFERSON DE SOUSA FARIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/03/1984, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Rute de Sousa Faria. A pretendente.: PATRICIA DE MACEDO FONSE-
CA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/05/1984, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Afonso Luis Fonseca e de 
Marly Aparecida Alves de Macedo Fonseca.

O pretendente.: LEO JAIME GOMES DE ALENCAR, natural de Mangueira-Santo An-
tonio dos Lopes, MA, nasc.: 30/09/1987, profi ssão: azulegista, estado civil: solteiro, re-
sidente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Domingos Dias de Alencar e de Vanda Go-
mes de Alencar. A pretendente.: JOANA DARC MAPURUNGA MAGALHÃES, natural 
de Tiangua, CE, nasc.: 21/07/1986, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Mauro Ribeiro Nogueira Magalhães e de 
Edina Carneiro Magalhães.

O pretendente.: DANILO ROBERTO DAL BELLO GUIMARÃES, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 22/08/1985, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Joilton Guimarães de Moraes e de Katia Cilene Dal 
Bello. A pretendente.: FERNANDA MENDONCA SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/10/1989, profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Josias Garcia dos Santos e de Ester Bezerra 
de Mendonça.

O pretendente.: ODIMIR DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/05/1958, pro-
fi ssão: funcionario publico, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Ermelino 
Matarazzo. fi lho de: Sebastião Joaquim de Souza e de Ruth Gloria de Souza. A pre-
tendente.: LUCILENE LOIOLA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/07/1968, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José da Costa Cazuza e de Judite Loiola Costa.

O pretendente.: DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/02/1995, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Samuel Galdino de Oliveira e de Geraldina Maria Ribeiro. A preten-
dente.: RIANY AGUIAR DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/08/1991, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Saulo Sandro de Almeida e de Maria da Conceição da Silva Aguiar.

O pretendente.: JONATAS TEIXEIRA CORREIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/01/1986, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Jair dos Santos Correia e de Rosangela Teixeira Correia. A pretendente.: 
RONICLECIA MARIA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/01/1987, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José do Carmo Santos e de Antonia Maria Neta Santos.

O pretendente.: GENILSON FELICIANO DA SILVA, natural de Maceio, AL, nasc.: 
17/12/1981, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Feliciano da Silva e de Hilda Ferreira da Silva. A pretendente.: 
FERNANDA PEREIRA SANTOS, natural de Itabuna, BA, nasc.: 18/06/1991, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jorge 
Antonio Carvalho Santos e de Maria da Gloria Santos Pereira.

O pretendente.: SIDNEI GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/09/1971, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: João Gomes da Silva e de Creusa Gomes da Silva. A pretendente.: ADRIANA FIR-
MINA DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/09/1982, profi ssão: assistente 
de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Erasmo 
Trajano de Brito e de Firmina Antonia de Brito.

O pretendente.: WILLIAM DE AMORIM FERREIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
13/05/1985, profi ssão: operador de torno revolver c, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Francisco de Amorim Ferreira e de Maria Lucia Batista 
Filho. A pretendente.: RAFAELA ALMEIDA CORREIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/07/1989, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: João Amaro Correia Filho e de Edilene Maria de Almeida.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: RANDAL RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 22/04/1975, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Abdias Rodrigues de Souza e de Vera Lucia do Nascimento. A 
pretendente: SIMONEIDE SIMÃO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 13/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Simonete Simão da Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão caixa, nascido nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 09/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Edineide da Silva de Alcides. A pretendente: REBECA 
COSTA ARJONA, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida nesta Capital, Itaquera 
- SP, no dia 25/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcio Candil Arjona e de Viviane Costa.

O pretendente: SÉRGIO ABREU DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 04/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Alvarez de Andrade e de Denise de Abreu Andrade. A pretendente: 
BRUNNA SANCHEZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão biomedica, nascida nesta 
Capital, Ibirapuera - SP, no dia 16/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Carlos Lima de Oliveira e de Roseli Sanchez de Oliveira.
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

DHELLTOOLS METALÚRGICA LTDA - EPP. Torna público que solicitou junto à Secretaria
de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ Fab. de máq. e equip. p/
uso industrial, peças e acessórios, na Av. Dom Jaime de Barros Câmara, nº 740 -
Planalto - SBCampo - Cep: 09895-400.

Korefios Indústria e Comércio de Fios Ltda., torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para a
atividade de Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas, localizada à Rua
Mamoré, 353 - Bom Retiro - Município de São Paulo.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

Página 12 São Paulo, quarta-feira, 03 de maio de 2017

Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - 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: CLAUDINEI VIEIRA, divorciado, cabeleireiro, nascido em 28/06/1970, 
natural de Maringá - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Brau-
lino Vieira e de Maria Candida Vieira; A pretendente: ELIZABETH RODRIGUES 
DOS SANTOS, viuva, auxiliar de enfermagem, nascida em 20/05/1968, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cleonice 
Rodrigues.

O pretendente: CLAUDEMIR VIEIRA, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em 
12/05/1969, natural de Paiçandu - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Braulino Vieira e de Maria Candida Vieira; A pretendente: ANA CLÁUDIA DUARTE 
TEIXEIRA, solteira, do lar, nascida em 06/08/1985, natural de Acopiara - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves Teixeira e de Maria Duarte 
Teixeira.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA, solteiro, ajudante geral, 
nascido em 22/09/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Pre-
sidente Venceslau - SP, fi lho de Roberto Alves de Oliveira e de Maria José da Silva 
de Oliveira; A pretendente: RENATA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, supervisora 
de vendas, nascida em 16/12/1983, natural de Taboão da Serra - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Pereira de Oliveira e de Clotilde 
Maria dos Santos.

O pretendente: ULISSES PAULO RODRIGUES, solteiro, técnico de edifi cações, nascido 
em 22/05/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Manoel Rodrigues e de Djanira Luiza Paulo Rodrigues; A pretendente: 
SILVIA SUZELI DIAS, divorciada, autônoma, nascida em 15/01/1977, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Dias Neto e de 
Maria Gomes Dias.

O pretendente: PEDRO NOVAES SANTANA DOS SANTOS, solteiro, motorista, nascido 
em 29/06/1986, natural de Sapeaçu - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Flaviano Santana dos Santos e de Marlene Novaes Santana dos Santos; A pretendente: 
KEILA MENDES DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 19/05/1991, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Roberto de Oliveira 
e de Santa Teixeira Mendes.

O pretendente: OSWALDO VICENTE, divorciado, aposentado, nascido em 25/04/1945, 
natural de Cravinhos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Emilio Vi-
cente e de Zulmira Vicente; A pretendente: EVANILDE JANUÁRIA DE SOUZA, divorciada, 
autônoma, nascida em 16/11/1962, natural de Divisópolis - MG, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Silvino Rodrigues de Sousa e de Matildes Januária de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON SOUSA ROCHA, solteiro, impressor de off-set, nascido em 
04/01/1978, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Gerson Antônio da Rocha e de Margarida Sousa Rocha; A pretendente: TATIANA DA 
SILVA COSTA, solteira, assistente de departamento pessoal, nascida em 07/05/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo 
Costa e de Maria Telma Marques da Silva.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, ajudante, nascido em 
17/12/1988, natural de Bananeiras - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Pereira dos Santos e de Antoniêta dos Santos Pereira; A pretendente: MARI-
LENE DA SILVA ZACARIAS, divorciada, saladeira, nascida em 26/07/1978, natural de 
João Pessoa - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Zacarias 
Francisco e de Maria da Silva Zacarias.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO COSTA DE SOUZA, solteiro, cozinheiro, nascido em 
25/10/1979, natural de Mascote - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Bonifácio de Souza e de Maria Leandra Costa; A pretendente: DANIELA APARECI-
DA CARDOSO RAMOS, solteira, ajudante de cozinha, nascida em 15/12/1983, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Dimas Fidelicio 
Ramos e de Sonia Maria Cardoso Ramos.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA, solteiro, vendedor, nascido em 12/12/1990, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Cassia Aparecida de Oliveira; A pretendente: KELLEN CRISTINA TABORDA 
GOMES, solteira, estudante, nascida em 11/05/1996, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Anilton Gomes e de 
Elci Taborda.

O pretendente: KLEVERTON MENEZES DE MELO, solteiro, pintor, nascido em 
21/09/1989, natural de Propriá - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Francisco de Melo e de Claudia Barreto de Menezes; A pretendente: MAIARA 
DOS SANTOS, solteira, ajudante geral, nascida em 29/08/1995, natural de Propriá - 
SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauro Jorge dos Santos e de 
Joscelina dos Santos.

O pretendente: FLAVIO ARAUJO MENDES, solteiro, autônomo, nascido em 29/08/1973, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jorge 
Teixeira Mendes e de Maria Jacidelia Araujo Mendes; A pretendente: SORAIA JANETE 
XAVIER, solteira, instrumentadora cirúrgica, nascida em 10/06/1974, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Capistrano Xavier 
e de Janaite Rodrigues Xavier.

O pretendente: LOURIVALDO DE JESUS DO CARMO, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em 06/05/1985, natural de Itajuípe - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Vanderlan Moreira do Carmo e de Veranice Jesus do Carmo; A pretendente: 
MARIA ROSILDA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 28/11/1987, natural de 
Macaparana - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Bernardino 
dos Santos e de Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, divorciado, técnico de enferma-
gem, nascido em 21/11/1979, natural de Governador Archer - MA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Gertrudes Pereira da Conceição; A pretendente: MARIA 
EDILENE DE SOUSA SILVA, solteira, doméstica, nascida em 05/04/1979, natural de 
Governador Archer - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
de Assis da Silva e de Maria de Sousa Silva.

O pretendente: FAGNER SOUZA DA SILVA, solteiro, auxiliar de eventos, nascido em 
05/07/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Noé Martins da Silva e de Dominice Souza Carvalho Silva; A pretendente: LUMA 
ALVES DOS SANTOS, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 24/10/1988, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio José dos 
Santos e de Valdelice Alves dos Santos.

O pretendente: LUIS PEDRO BRITO DOS SANTOS, solteiro, mecânico, nascido em 
10/06/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Nunes dos Santos e de Maria de Fatima Brito dos Santos; A pretendente: 
THAIS LENE DA SILVA CARVALHO, solteira, enfermeira, nascida em 18/07/1989, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Carvalho 
e de Geralda Gomes da Silva.

O pretendente: ROBERTO LUIS DE CARVALHO, solteiro, contabilista, nascido em 
29/04/1973, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Vitoriano de Carvalho e de Doralice Passos de Carvalho; A pretendente: 
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 20/07/1975, natural 
de Mandaguari - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Oliveira 
e de Luzia Lobachi de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE COLEONI TINOCO, solteiro, controlador de acesso, nascido 
em 20/04/1976, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Edson Simões Tinoco e de Ivonete Coleoni Tinoco; A pretendente: 
SILMARA ASSIS SOARES, divorciada, vendedora, nascida em 26/09/1985, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Assis Soares 
e de Maria de Fátima Gomes Soares.

O pretendente: JOSÉ LOPES DA SILVA FILHO, solteiro, porteiro, nascido em 10/05/1985, 
natural de Arara - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Lopes 
da Silva e de Maria Aparecida Araújo Silva; A pretendente: MARIA IVANY MELO BE-
ZERRA, solteira, doméstica, nascida em 17/06/1977, natural de Santana do Ipanema 
- AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Devani Mariano Bezerra e de 
Helena Melo Bezerra.

O pretendente: VALDECIR GUARDA, solteiro, auxiliar de refrigeração, nascido em 
20/02/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Marlene Guarda; A pretendente: AMANDA CRISTINA ALBUQUERQUE MOURA, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em 09/01/1991, natural de Buique - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Albuquerque Vieira.

O pretendente: MURILO SOUZA SANTOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 30/04/1995, 
natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jackson 
Angelo dos Santos e de Kátia Almeida de Souza; A pretendente: DANIELA PINHEIRO 
SANTOS, solteira, ajudante de cozinha, nascida em 21/02/1998, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto Pires Santos e de 
Valderes Pinheiro Portugal.

O pretendente: DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 
11/10/1998, natural de Carapicuíba - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jackson Angelo dos Santos e de Katia Almeida de Souza; A pretendente: LARISSA 
DE JESUS MIRANDA DA SILVA, solteira, estudante, nascida em 12/04/1999, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alex Miranda da 
Silva e de Elisangela de Jesus Santos.

O pretendente: ALAN RAMOS GONÇALVES BARBOZA, solteiro, ajudante geral, nascido 
em 08/03/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adão Gonçalves Barboza e de Edna Ramos da Silva; A pretendente: GABRIELA 
ALVES FERNANDES, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 20/05/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adilson 
Fernandes e de Carmen Silvia Alves Fernandes.

O pretendente: MACSUEL DE SOUZA MENDES, solteiro, vigilante, nascido em 07/02/1993, 
natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel 
Messias de Souza Santos e de Railda Mendes Canela; A pretendente: SARAH ROSA 
PAULINO SALES, solteira, estudante, nascida em 09/01/2000, natural de Itapecerica 
da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salomão José Vilela 
Sales e de Mirian Paulino da Silva.

O pretendente: SÉRGIO MEDEIROS VASCONCELOS, divorciado, motoboy, nascido 
em 08/09/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio de Padua Vasconcelos e de Julia Medeiros Vasconcelos; A pretendente: 
AMANDA SANTANA DE SOUZA, solteira, do lar, nascida em 01/06/1982, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão Rodrigues de 
Souza e de Eliane Santana de Souza.

O pretendente: DIEGO AZEVEDO DA SILVA, solteiro, limpador, nascido em 13/03/1989, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vanda Azevedo 
da Silva; A pretendente: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, divorciada, do lar, nascida 
em 21/02/1994, natural de São João de Meriti - RJ, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Osvaldo dos Santos e de Lúcia Pereira dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARLOS DOS SANTOS LOUREIRO, divorciado, lapidador, nas-
cido em 29/08/1969, natural de Orgens/Viseu residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manuel Esteves Loureiro e de Sara dos Santos Oliveira; A pretendente: IZILDA 
APARECIDA DA SILVA MALVINO, divorciada, aposentada, nascida em 29/07/1955, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvestre 
Malvino e de Myrthes da Silva Malvino.

O pretendente: ALEXANDRE ANTUNES FIGUEIREDO, solteiro, operador de estacio-
namento, nascido em 15/09/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Alessandro Antunes Figueiredo e de Joyce Vieira do Nascimento; 
A pretendente: PATRICIA MARIANA COSTA FERREIRA, solteira, estudante, nascida 
em 24/02/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Vanderlei Mariano Ferreira e de Claudia Maria Costa.

O pretendente: GUSTAVO MESQUITA AMARAL, solteiro, analista de comércio 
exterior, nascido em 21/10/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Luiz Gonzaga Amaral e de Maria Teodolina Mes-
quita Amaral; A pretendente: CAROLINE OURIVES PESSOA FERREIRA, solteira, 
auxiliar de cartório, nascida em 26/09/1986, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Euclides Alves Ferreira e de Cineide 
Ourives de Souza Ferreira.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 28/08/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Santos 
de Jesus Silva e de Cleonice Pereira Silva; A pretendente: LILLIAN SOUZA GOMES, 
solteira, assistente de atendimento, nascida em 08/01/1992, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Siqueira Gomes e de 
Maria de Fatima Souza.

O pretendente: PEDRO ANTONIO SAMPAIO DOS SANTOS, solteiro, supervisor de 
limpeza, nascido em 01/04/1964, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira dos Santos e de Francisca Xavier Sampaio dos 
Santos; A pretendente: ISABEL MARIA HOLANDA CAMELO, solteira, copeira, nascida 
em 17/12/1967, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Camelo e de Conceição de Maria Holanda.

O pretendente: LUIZ COUTO JUNIOR, solteiro, autônomo, nascido em 22/12/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Couto e de Claudia Aparecida Lisboa de Oliveira; A pretendente: GISELE SANTOS 
SOUSA, solteira, do lar, nascida em 04/07/1992, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Genival Ribeiro de Sousa e de Adelsina 
Rosa dos Santos.

O pretendente: RODOLFO BASTIANI BUENO, solteiro, enfermeiro, nascido em 
22/11/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Reinaldo Donizetti Bueno e de Maria Fernanda Bastiani Bueno; A pretendente: CA-
ROLINE ALVES BARROS, solteira, secretária, nascida em 23/11/1992, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Mourão Barros e 
de Antonia Alves Pereira.

O pretendente: JORGE DA PAZ TEIXEIRA, solteiro, pintor, nascido em 09/08/1988, 
natural de Amontada - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Teixeira e de Maria Diva da Paz Teixeira; A pretendente: DELIANE DOS SANTOS IRI-
NEU, solteira, estudante, nascida em 20/02/1993, natural de Amontada - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Neto Irineu Ribeiro e de Iracir Mariano 
dos Santos Ribeiro.

O pretendente: GILNACI TEIXEIRA DA CUNHA, solteiro, pedreiro, nascido em 19/06/1969, 
natural de Amontada - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Teixeira da Cunha e de Maria Diva da Cunha; A pretendente: LUSCIMAR ALEXANDRE 
MARTINS, solteira, copeira, nascida em 22/01/1964, natural de Itapipoca - CE, residen-
te e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Alexandre Filho e de Maria Teixeira 
Alexandre.

O pretendente: JOSINEY ALVES COSTA, solteiro, vigilante, nascido em 16/03/1977, na-
tural de Teresina - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Alexandre 
da Costa e de Eliza Alves Bandeira Costa; A pretendente: ALCIONE COSTA, solteira, do 
lar, nascida em 30/10/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Joana Lima Costa.

O pretendente: WELLINGTON BRUNO LUIZ DE CAMPOS, solteiro, eletricista, nascido 
em 08/05/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Luiz de Campos e de Elvira Teixeira de Freitas Campos; A pretendente: 
THAINE CRISTINA SILVA, solteira, assistente administrativo, nascida em 25/11/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Martins dos Santos Silva e de Martile de Santana Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, solteiro, matalúrgico, nascido 
em 22/03/1968, natural de Itagi - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
João Alves de Oliveira e de Alice Batista dos Santos; A pretendente: SILVIA LUCIANA 
DE BARROS, solteira, secretária, nascida em 26/06/1974, natural de Osasco - SP, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Correia de Barros e de Maria 
Luiza dos Santos e Barros.

O pretendente: LUCAS ALVES SANTOS, solteiro, analista financeiro, nascido em 
04/11/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Gabriel de Jesus Santos e de Zenaura Alves Santos; A pretendente: 
GISELE CRISTINA DOS ANJOS DAMACENA DE AMORIM, solteira, assistente 
de RH, nascida em 13/11/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Adir Ferreira de Amorim e de Francisca dos Anjos 
Damacena.

O pretendente: JUSCELINO ARAUJO BARRETO, solteiro, eletricista, nascido em 
06/12/1957, natural de Brotas de Macaúbas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Bernardino Araujo Barreto e de Antonia Rosa de Jesus; A pretendente: MARIA 
AURENI DE OLIVEIRA, divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em 30/03/1964, 
natural de Teixeira - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Silvino de Oliveira e de Maria Dolores do Amaral.

O pretendente: KLEBER PEREIRA DA SILVA, solteiro, analista de frota, nascido em 
15/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Joaquim Pereira da Silva e de Lucia Helena da Silva; A pretendente: AUDREY AVELAR 
DO NASCIMENTO, solteira, enfermeira, nascida em 15/12/1991, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Geraldo do Nascimento 
e de Neura Avelar do Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON ALBERTO MARTINEZ, solteiro, vendedor, nascido em 
03/07/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Alberto Martinez e de Angelina Laurentino dos Santos Martinez; A pretendente: 
LUANA SILVA CAVALCANTE, solteira, auxiliar contábil, nascida em 12/08/1992, natu-
ral de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Porfi rio 
Cavalcante e de Maria Edleusa da Silva Cavalcante.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: EDUARDO TENORIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 29/03/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Otacilio Gomes da Silva e de Neide Tenorio 
Cavalcante da Silva; A pretendente: ÂNGELA REIS DE JESUS, nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Pindobaçu - BA, aos 10/06/1987, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antônio Silva de Jesus 
e de Rosalita Reis.

O pretendente: ROGERIO MENEZES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 15/10/1978, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nahor Corrêa dos Santos e de Ma-
rizete Menezes dos Santos; A pretendente: ROSANGELA DE CARVALHO PEREIRA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em Dores do 
Turvo - MG, aos 09/11/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Pereira Ventura e de Launita Martins de Carvalho.

O pretendente: RUBENS DA SILVA MARCELINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Marcelino Filho e de Maria 
Bernadete da Silva Marcelino; A pretendente: MARILENE ALVES DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Panelas - PE, aos 05/08/1968, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gabriel Manoel da Silva 
e de Odete Quiteria Alves.

O pretendente: ÉMERSON CARLOS SANTOS DE JESUS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Itiruçu - BA, aos 10/09/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar de Jesus e de Maria de Lourdes 
Santos; A pretendente: TAÍS RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Feira de Santana - BA, aos 21/07/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sueli Rodrigues de Souza.

O pretendente: JOSÉ NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em Campo Alegre - AL, aos 24/09/1938, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Abdias Nunes da Silva e de Maria Tenorio da Silva; A pretenden-
te: ROSA MARIA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 04/02/1953, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Viscardi Santos e de Vanda Maria Cardoso dos Santos.

O pretendente: ALINALVO EVARISTO MOTA SOBRINHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Evaristo de Souza e de Guiomar 
Mota dos Santos; A pretendente: ELIANA PENHA RAMOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 24/07/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cassiano Ramos Filho e de Anita da 
Penha Ramos.

O pretendente: JOSÉ ALEIXO DA SILVA FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
jardineiro, nascido em Surubim - PE, aos 29/03/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aleixo da Silva e de Maria de Lourdes da Silva; 
A pretendente: MISLENE APARECIDA DUARTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 04/05/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Alves da Silva Filho e de Maria 
Analia Duarte Teixeira da Silva.

O pretendente: KEWIN OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atleta de 
futebol profi ssional, nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emerson dos Santos Silva e de Analice Aparecida 
de Oliveira; A pretendente: MAÍARA GONÇALVES DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, 
solteira, fotógrafa, nascida em São José do Rio Preto - SP, aos 26/06/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos de Araujo e de Márcia 
Gonçalves de Araujo.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1980, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Leme Ribeiro e de Zilda Aparecida 
Ribeiro; A pretendente: JANDILÉIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em Arapiraca - AL, aos 02/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Hosano da Silva e de Maria Alaíde da Conceição.

O pretendente: CARLOS ANTONIO FREIRE CAMELO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Brasília - DF, aos 06/06/1971, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves Camelo e de Domingas José Freire Camelo; A 
pretendente: ANTONIA SANTOS DE MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Planalto - BA, aos 12/12/1967, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Dias de Matos e de Antonia Josina de Matos.

O pretendente: RAMON VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Paulo da Silva e de Rizoneide Vieira da Silva; A pretendente: 
SILMARA ALBÉFARO FERRAZ, nacionalidade brasileira, viúva, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Luiz Albéfaro e de Zita Isabel do Nascimento Albéfaro.

O pretendente: SERGIO ALVES CARMO, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em Nova Lima - MG, aos 20/08/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agostinho Gomes Carmo e de Mercedes Auxiliadora Alves; A preten-
dente: LUCINÉIA SOARES LOIOLA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Carbonita - MG, aos 05/11/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antônio Soares Loiola e de Maria Soares Loiola.

O pretendente: PAULO FERREIRA DE ESPINDOLA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em Cupira - PE, aos 19/02/1968, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Prazeres de Espindola e de Alice Ferreira de 
Espindola; A pretendente: CICERA JOSEFA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascida em Cupira - PE, aos 23/12/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Sebastião Filho e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
dentista, nascido em Martinópolis - SP, aos 01/10/1956, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Pereira da Silva e de Zelia Aparecida Oliveira da 
Silva; A pretendente: DORALICE RUGGERI, nacionalidade brasileira, viúva, agente de 
viagem, nascida em São Paulo - SP, aos 31/08/1955, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Palmiro Ruggeri Filho e de Maria Dias Ruggeri.

O pretendente: FLAVIO BATISTA DA COSTA FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
fi scal, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1972, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Batista da Costa e de Marisa Aparecida Teotonio da 
Costa; A pretendente: ROSEMARA GONÇALVES JACINTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 30/09/1970, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Divino Antonio Jacinto e de Cleonice 
Gonçalves Jacinto.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DE MENDONÇA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, securitário, nascido em São Paulo - SP, aos 10/06/1980, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givalda Mendonça; A pretendente: PRISCILA 
MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica de seguro saúde, nascida 
em São Paulo - SP, aos 01/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Vieira da Silva e de Vilanete Martins.

O pretendente: JONATHAN ALBERT DOMINGUES OTTANI, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Ottani e de Rosemary Domingues; A 
pretendente: VANESSA DE SOUZA LEÃO, nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, 
nascida em São Paulo - SP, aos 21/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Araujo Leão e de Joselita Tavares de Souza.

O pretendente: MARCELO ROCHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, caminhoneiro, 
nascido em Ibiporã - PR, aos 03/06/1971, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Armando Rocha e de Ivone da Costa Rocha; A pretendente: FABÍ-
OLA CINCCIO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alfredo Rodrigues e de Veronica Cinccio Rodrigues.

O pretendente: JONATAS ROBERTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
fi scal, nascido em São Paulo - SP, aos 23/05/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto dos Santos e de Roseli Almeida de Jesus Santos; 
A pretendente: BRUNA APARECIDA STURM LAUREANO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, consultora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 30/11/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Laureano e de Terezinha 
Aparecida Sturm Laureano.

O pretendente: EVERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
lavador de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 01/04/1999, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Georges Antonio Visnadi de Oliveira e de Edlaine Ferreira 
de Oliveira; A pretendente: RAQUEL DE JESUS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Eunápolis - BA, aos 28/02/2001, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ederson dos Santos Silva e de Valdirene Mendes de Jesus.

O pretendente: HENRIQUE CESAR ALVES LOPES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Rodrigues Lopes e de Fabiana Alves; 
A pretendente: MARIA JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Paulo Afonso - BA, aos 22/01/1999, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joseildo Alves Teixeira e de Cleonice Barbosa 
dos Santos.

O pretendente: ALEX PEDROSO DE FREITAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/12/1976, residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Pereira de Freitas e de Geralda Lucia 
Pedroso de Freitas; A pretendente: ESTELA BARBOSA MOREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Diadema - SP, aos 24/06/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Matusalem Moreira e de Hilda 
Barbosa da Silva.

O pretendente: ETEBALDO DE ALMEIDA BARROS, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, sapateiro, nascido em Santos - SP, aos 05/02/1962, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izidro Machado Barros e de Sebastiana de Almeida 
Barros; A pretendente: NEUSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ, nacionalidade brasi-
leira, divorciada, aposentada, nascida em Guarulhos - SP, aos 06/08/1967, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Ferreira da Cruz e de Zuleide 
Rodrigues da Cruz.

O pretendente: LEANDRO ALVES FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em Sabinopolis - MG, aos 20/11/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Correia de Morais e de Geralda Maria dos 
Anjos; A pretendente: SANDRA MARIA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Gonçalo do Amarante - CE, aos 24/07/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ivan Barbosa da Silva e de 
Cristina Maria Gomes da Silva.

O pretendente: JURANDIR JOSÉ DUARTE FILHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Guarulhos - SP, aos 12/08/1977, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jurandir José Duarte e de Valdiná 
Gomes da Silva Duarte; A pretendente: MARIA ELIELMA DA COSTA, naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de estoque, nascida em Distrito São José da 
Mata, Município Campina Grande - PB, aos 09/05/1979, residente e domiciliada 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José André da Costa e de 
Creuza Francisca da Costa.

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: ALESSANDRO MÜLLER GROKE PINTO, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor operacional, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (01/01/1976), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Otomar Groke Pinto e de Vera 
Lucia Müller Groke Pinto. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Salinas - MG, no dia (13/09/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cloves Pereira dos Santos e 
de Laura Costa.

O pretendente: RUBENS PEREIRA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
designer, nascido em Jaguaguara - BA, no dia (23/07/1954), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Pereira Silva e de Hermínia Antônia 
Correia. A pretendente: DONATA MARQUES MANSOREITCH, estado civil viúva, 
profissão modelista, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/02/1953), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Augusto Marques e de Benedita 
Ribeiro Marques.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA, profi ssão: ovenaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1954, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Mario da Silva e de Maria Soares da Silva. 
A pretendente: MARIA APARECIDA CIDRINO BRITO, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Pesqueira - PE, data-nascimento: 10/01/1960, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Ventura Brito e de Maria 
de Lourdes Cidrino Brito.

O pretendente: RAFAEL FRAGOSO DA SILVA PORTO, profi ssão: aeroviário, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Belém - PA, data-nascimento: 03/01/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mário Sérgio Monteiro Porto e de Miriam 
Fragoso da Silva Porto. A pretendente: CAMILA MORAES FAGUNDES, profi ssão: 
aeroviária, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 19/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Enivaldo 
Pereira Fagundes e de Ligia Moraes Fagundes.

O pretendente: ANDRE ZIMIANI MARQUES DA COSTA, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Almir Marques da Costa e de Maria 
Irene Zimiani. A pretendente: KÁTIA DIVIDINO DE MARQUE, profi ssão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 24/01/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vagner Jorge de Marque e de Marcia 
Dividino de Marque.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Limão - SP, data-nascimento: 
22/01/1973, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Deocleciano da Silva 
Melo e de Maria Julia da Silva Melo. A pretendente: LUCIANA MARIA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 
28/03/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Clemente Jesus.

O pretendente: CESAR LEANDRO MACIEL, profi ssão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 13/03/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Celia Maria Maciel. A pretendente: MAYRA 
BOCALINI, profi ssão: farmacêutica - gerente de aten, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Bocalini e de Juçara Verginia Bocalini.

O pretendente: JEFERSON SISMON, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
08/04/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Sismon e 
de Sonia Regina Jasiulonis Sismon. A pretendente: VANESSA CARLA MANFROI, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Deodato 
Lourenço Manfroi e de Celia Rodrigues Manfroi.

O pretendente: THIAGO BECHELLI SERRALHA, profi ssão: transportador escolar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
03/12/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Serralha e 
de Maria Elita Bechelli Serralha. A pretendente: LUCILENE ALVES DOS SANTOS, 
profi ssão: monitor escolar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho 
- SP, data-nascimento: 12/05/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Maximiano Batista dos Santos e de Sebastiana Alves da Anunciação.

O pretendente: DIEGO ARNOLDI, profi ssão: engenheiro têxtil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Bergamo - Itália, data-nascimento: 21/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Giorgio Arnoldi e de Anna Maria Brembilla. A pretendente: 
LETICIA ADRIANA APARECIDA RUIZ ALVES RODRIGUES, profi ssão: designer têxtil, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
15/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Enoque Alves Rodrigues 
e de Teresa Ruiz de Rodrigues.

O pretendente: RIVALDO BARBOSA DE SOUSA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Coremas - PB, data-nascimento: 05/10/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Manoel de Sousa e de Maria Avany 
Barbosa. A pretendente: QUITERIA ELIANE DA SILVA, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Saloá - PE, data-nascimento: 14/02/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fausto Joaquim da Silva e de Maria Messeis 
da Silva.

O pretendente: MARCELO LONCLOFE CHINELATTO, profi ssão: operador de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 01/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo 
Luiz Chinelatto e de Rosemarie Lonclofe Chinelatto. A pretendente: GIOVANA PEREIRA 
MATOS CAINELLI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 20/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo Cainelli e de Andreia Pereira Matos Cainelli.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS VASCONCELOS, profi ssão: retifi cador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1968, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Santos Vasconcelos e 
de Leonice Monteiro Vasconcelos. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA SANTANA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé - SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Clotilde Rocha Santana da Cunha.

O pretendente: RICARDO MELO BRAZ DA SILVA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, data-nascimento: 23/04/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivan Braz da Silva e de Elisabete 
Pereira de Melo da Silva. A pretendente: LAURA MARINHO BARBOSA SIMÕES, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 10/08/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de José 
Leobaldo Simões e de Maria Marlene Barbosa Simões.

O pretendente: EVANDO PEREIRA BARRETO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Teixeira de Freitas - BA, data-nascimento: 30/03/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Sales Barreto e de Helia Silva Pereira 
Barreto. A pretendente: MAEVI DE BARROS PEREIRA, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir Pereira e de Girlene de Barros Pereira.

O pretendente: ÉVERTON PADOVANI, profi ssão: relações públicas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 26/03/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Delton Padovani e de Rita Cassia 
Fontelas Padovani. A pretendente: RENATA NUNES CORREIA, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 
14/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ayrton Correia e de 
Arlete Nunes Gentil Correia.

O pretendente: THIAGO IORIO TONI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, data-nascimento: 20/09/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Toni e de Eliana Iorio Toni. A 
pretendente: JULIANA DE CARVALHO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Almedo Jorge de Carvalho e de Claudete Cardoso Furtado 
de Carvalho.

O pretendente: JAYME RUDNEY SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/12/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jaime Lopes de 
Oliveira e de Maria Aparecida Lopes de Oliveira. A pretendente: DANIELE CRISTINA 
INNOCENTI, profi ssão: analista de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Marília - SP, data-nascimento: 07/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Herminio Innocenti Junior e de Rosemeire Santos da Silva Innocenti.

O pretendente: RAFAEL GODOY SILVA, profi ssão: técnico em instalação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 01/01/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Dias da Silva e de Regina Helena Souza 
Godoy Silva. A pretendente: CRISTIANE FICO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 18/11/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademir Fico e de Neli de Oliveira Fico.

O pretendente: EDSON SANTOS BRICIANO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 14/02/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Briciano Filho e de Mirtes Santos. A 
pretendente: KETLYN SUELLEN DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/11/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Miria de Jesus Santos.

O pretendente: GETULIO DEMETRIO NETO, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 24/08/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcio Moraes Demetrio e de 
Adriana Ferreira da Silva. A pretendente: MARCELLA REPULHO KERNER, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Marcelo Kerner e 
de Marcia Repulho Kerner.

O pretendente: BRUNO CESAR REIS, profi ssão: auxiliar mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo Reis e de Selma Regina Viggiani Reis. A 
pretendente: NATHALIA GERMANO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar escrita fi scal, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
06/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joanete Candido dos 
Santos e de Luciana Germano dos Santos.

O pretendente: CARLITO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: preparador de veículo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Salvador - BA, data-nascimento: 08/09/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Francisco dos Santos Filho e 
de Rosa Joana da Conceição. A pretendente: IVONEIDE DA SILVA, profi ssão: estética, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Miguel dos Campos - AL, data-nascimento: 
21/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vanilda da Silva.

O pretendente: CESAR ALBERTO PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, data-nascimento: 14/10/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Enedino Avelino de Souza e de 
Valdete Eulina Pereira de Souza. A pretendente: IVONILDE MARIA BEZERRA DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 10/12/1965, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Bezerra dos Santos e de Francisca Maria Bezerra.

O pretendente: WILSON SEINO FITIPALDI, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 21/09/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wallace Fitipaldi e de Hatuko Seino 
Fitipaldi. A pretendente: DANIELLE DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: acupunturista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, data-nascimento: 19/08/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Robson Costa Lima e de Eliana 
Barbosa de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ARTUR DA SILVA, profi ssão: auxiliar de operações, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itabaiana - PB, data-nascimento: 08/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino do Ramo da Silva e de Josefa Bezerra 
de França. A pretendente: ISIS GARCIA CARMO, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 28/01/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José da Silva Carmo e de Dirce 
Garcia Carmo.

O pretendente: MICHEL CONSTANTINO FERNANDES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 25/11/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Aparecido Fernandes da 
Silva e de Katia Constantino Fernandes. A pretendente: FABIANA KOHATSU DA SILVA 
SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade 
- SP, data-nascimento: 26/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José da Silva Sousa e de Takako Kohatsu.

O pretendente: ALFREDO PREITE JÚNIOR, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 29/06/1960, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Preite e de Marlene Garcia 
Preite. A pretendente: ROSANGELA PIAZENTIN DOS SANTOS, profi ssão: veterinaria, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Duartina - SP, data-nascimento: 05/03/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Helio dos Santos e de Lucia Piazentin 
dos Santos.

O pretendente: GUILHERME REIS RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: taxista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
10/12/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Erivaldo Ramos dos 
Santos e de Elizabete Reis Ramos dos Santos. A pretendente: DANILA CARVALHO 
FERNANDES, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 14/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Zuanon Fernandes e de Elenir Carvalho Fernandes.

O pretendente: PAULO BRANCO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 28/06/1945, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Branco da Silva e de Albertina Branco da 
Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA COLTURATO, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 30/12/1954, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Colturato e de Olivia 
Antoniacci Colturato.

O pretendente: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 
26/04/1970, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Augusto de 
Oliveira e de Maria Luiza dos Santos Oliveira. A pretendente: ERIKA DUCHNICKY, 
profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente 
- SP, data-nascimento: 14/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João Duchnicky e de Dulcinéa Maria Guariento Duchnicky.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA TAVARES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 13/07/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Tavares e de Rita de Fatima 
Brizola Ferreira Tavares. A pretendente: PALOMA FERNANDES GOZI, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 20/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Gozi e de Eliete Fernandes de Souza Gozi.

O pretendente: PERINALDO BARBOSA DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Altinho - PE, data-nascimento: 27/08/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Barbosa da Silva e de Maria de Fátima 
Araruna. A pretendente: SUSANA FRANCISCO DE ASSIS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Utinga, Santo André - SP, data-nascimento: 13/04/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Armando Alves de Assis e de Eliana 
Francisco de Assis.

O pretendente: ALAN CARLOS DE CAMPOS, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 26/11/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto de Campos e de Maria de Fátima de Matos 
Campos. A pretendente: MARYANE JESSIKA DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Barroso - MG, data-nascimento: 26/12/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Sávio da Silva e de Solange Francisca 
Ferreira da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE COLOMBO FARIAS RAMOS, profi ssão: 
professor, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-
nascimento: 13/05/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel 
Henrique Farias Ramos e de Rosemaria Colombo Farias Ramos. A pretendente: MARIA 
APARECIDA PEREIRA, profi ssão: auxiliar técnico de educação, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São João do Caiuá - PR, data-nascimento: 29/07/1965, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Félix Pereira e de Erondina Bicudo 
Pereira.

O pretendente: VINICIUS BLANCO ADAME, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 08/09/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Darcio Adame e de Maria de Lourdes Blanco 
Adame. A pretendente: PATRICIA DE JESUS VIANA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aureliano de Souza Viana e de Erminda Sirino 
Rocha.

O pretendente: ANTONIO TADEU FANTINI, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Jaragua - SP, data-nascimento: 25/08/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Andre Fantini Neto e de Sonia Maria Fantini. A 
pretendente: MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Teresina - PI, data-nascimento: 30/06/1962, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Monteiro da Silva e de Maria dos Santos de Sousa Silva.
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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: CELSO FERNANDO DONATO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em 
segurança eletrônic, estado civil: solteiro, naturalidade: em Presidente Prudente - 
SP, data-nascimento: 11/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Celso Nilari de Oliveira e de Telma Pereira Donato. A pretendente: NATALIA 
SANTINELLO AMORIM, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 12/07/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Roberto Amorim e de Aparecida Santinello 
Amorim.

O pretendente: MATEUS DAS GRAÇAS SILVEIRA, profi ssão: técnico em suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
26/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Silveira 
e de Maria das Graças Silveira. A pretendente: AMANDA DE CAMPOS, profi ssão: 
assistente de clinica odontoló, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Formosa - SP, data-nascimento: 14/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Alvaro de Campos e de Walda Porto de Campos.

O pretendente: RODRIGO LIMA REIS, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Salto da Divisa - MG, data-nascimento: 25/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Pereira Reis e de Eliene Lima Reis. A 
pretendente: PRICILA FERREIRA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Salto da Divisa - MG, data-nascimento: 06/06/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josezito Trindade Silva e de Sirene André 
Ferreira Silva.

O pretendente: DANIEL DE ANDRADE PISSOLITO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 17/10/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Mauro Pissolito e de Sonia 
Regina de Andrade Pissolito. A pretendente: ANDRÉA CONTI DE LUZIA, profi ssão: 
analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-
nascimento: 16/10/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto de 
Luzia e de Janice Apparecida Conti de Luzia.

O pretendente: VITOR DOS RESES MARTINEZ, profi ssão: especialista de teste de 
softw, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 21/05/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Britto Martinez e de Genoveva Severino dos Reses Martinez. A pretendente: CLAUDIA 
RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: analista de monitoramento de m, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 03/01/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Jose Pereira Barboza e de 
Edileuza Ribeiro dos Santos Barboza.

O pretendente: YASUHIRO NOHARA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Okinawa - Japão, data-nascimento: 19/12/1943, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Koichi Nohara e de Yoneko Nohara. A pretendente: MARIA 
MIYAKO TAMASHIRO, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 07/08/1946, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Zengoro Tamashiro e de Matsu Tamashiro.

O pretendente: MANUEL FERNANDEZ OTERO, profi ssão: biólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1966, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Manuel Fernandes Sierra e de Maria Del Carmen Otero 
Gonzalez de Fernandes. A pretendente: ODETE MIRANDA, profi ssão: médica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1956, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Miranda e de Mafalda Angela 
Filomena Maria Miranda.

O pretendente: WASHINGTON LUIS PODDA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 23/07/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Aparecido Podda e 
de Maria Aparecida Podda. A pretendente: JOSINEIDE DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 16/08/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Augusto da Silva e de Alaide 
Celina da Silva.

O pretendente: ROBSON DE ARAUJO GOMES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: de São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivan Facundes Gomes e de Maria Aparecida 
de Araujo Gomes. A pretendente: KATIA ELENA GONÇALVES ROSA, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: de São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/03/1987, residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Jorge Pitel da 
Rosa e de Carmen Zita Gonçalves Rosa.

O pretendente: CAIO CESAR DA SILVA SANTOS, profi ssão: auditor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio do Vale Santos e de Angela Laurentino 
Silva Santos. A pretendente: BEATRIZ KOIKE DANTAS, profi ssão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
26/04/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilson Moreira Dantas 
e de Rosa Kiomi Koike.

O pretendente: RAIMUNDO XAVIER DA COSTA, profissão: segurança patrimonial, 
estado civil: viúvo, naturalidade: em Espacinha - Nova Russas - CE, data-
nascimento: 18/05/1950, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Tiago 
Raimundo de Oliveira e de Francisca Anselmo da Costa. A pretendente: ANTONIA 
COSTA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Espacinha - Nova Russas - CE, data-nascimento: 16/04/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Manuel de Souza e de Raimunda 
Costa de Souza.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: solteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 13/08/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Enio Ferreira da Silva e de 
Genoveva Marques da Silva. A pretendente: LEISA DA SILVA BARBOSA, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 28/01/1991, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha 
de Antonio Aprigio Barbosa e de Francisca Filha da Silva Barbosa.

O pretendente: ERIC WAITEMAM, profi ssão: especialista em sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Campinas - SP, data-nascimento: 10/07/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aurisio Waitemam e de Maria de Lourdes 
Salvador Miron Waitemam. A pretendente: TATIANE NAKANISHI VIEIRA, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Roque - SP, data-nascimento: 
20/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Gabriel Vieira e 
de Silvia Massumi Nakanishi Vieira.

O pretendente: ADILSON JOLLO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Maringá - PR, data-nascimento: 17/11/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Orlando Jollo e de Luzia Uliana Jollo. A pretendente: 
CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Maria do Rosario 
Oliveira.

O pretendente: RENATO DELAQUA TROVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/06/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Trova e de Dalva Delaqua Trova. 
A pretendente: LUCIANA SANTOS DE SOUSA, profi ssão: compradora pleno, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 18/03/1979, residente e 
domiciliado em Osasco - SP, fi lha de Arlindo Modesto de Sousa e de Marinalva Maria 
dos Santos Sousa.

O pretendente: MÁRCIO DONISETE ALBANO, profi ssão: encarregado de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 06/12/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Raimundo Iracelio Albano e de Maria José Perico Albano. A pretendente: RENATA 
DE SOUZA ROSA, profi ssão: agente de viagens, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 17/01/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Guimarães Rosa e de Odete Claro 
de Souza Rosa.

O pretendente: LUCAS PIMENTEL DE ARAUJO, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Aparecida - SP, data-nascimento: 12/08/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jeronymo de Araujo Neto e de 
Rita de Cássia Lino Pimentel de Araujo. A pretendente: PAULA RAIA KALTENBACH, 
profi ssão: engenheira mecânica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 03/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Paulo Kaltenbach Filho e de Nadima Raia.
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: EDSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Moreilândia, PE, no dia (08/05/1982), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos Santos e de Odete Luzia dos Santos. A pretendente: 
ROSÂNGELA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São José 
do Belmonte, PE, no dia (24/07/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José de Oliveira e de Marinalva Rosa da Silva Oliveira.

O pretendente: LEONALDO FERREIRA DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em José Raydan, MG, no dia (09/10/1960), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Assunção Araujo e de Ortelina Ferreira de Assis. 
A pretendente: ELIS REGINA DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Jaibaras, município de Sobral, CE, no dia (24/12/1975), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco Soares e de Maria 
da Conceição de Oliveira Soares.

O pretendente: DIEGO ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (28/03/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre de Melo e de Mariza Alves de Souza. A pretendente: MA-
RIA VANESSA GOMES PINHO, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia (30/03/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira Pinho e de Iraci Gomes Pinho.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Monte Alegre, RN, no dia (24/09/1964), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Ferreira da Silva e de Maria Ferreira da Silva. A 
pretendente: MARIA LÚCIA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Mata de São João, BA, no dia (25/02/1957), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Evangelina Araújo.

O pretendente: ANTONIO ADRIANO FRANCELINO CRUZ, estado civil solteiro, 
profissão pedreiro, nascido em Canindé, BA, no dia (12/06/1974), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Maria Cruz e de Rita Francelino 
Cruz. A pretendente: PAULA RAFAÉLA DA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Fortaleza, CE, no dia (13/05/1987), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ribeiro de Lima e de Maria 
da Silva de Lima.

O pretendente: GILBERTO VIEIRA BARROS, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de serviços, nascido em Santa Maria da Vitória, BA, no dia (16/01/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, SP, fi lho de João Batista Barros e de Jidinalva Vieira Barros. 
A pretendente: LETICIA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente de informações, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/06/1989), residente 
e domiciliada em Franco da Rocha, SP, fi lha de Edson Gomes de Oliveira e de Maria 
Luiza do Prado Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE VERAS BATISTA ALVARES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão inspetor de alunos, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (20/07/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Alvares e de Lucrecia 
Maria Veras Batista Alvares. A pretendente: EDNA FELIPE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão esteticista, nascida em Campo Maior, PI, no dia (23/09/1989), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Elias Lima e de Francisca 
Maria Felipe de Jesus.

O pretendente: JOÃO FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Lavras da Mangabeira, CE, no dia (15/01/1958), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Firmino Fernandes da Silva e de 
Francisca Fernandes de Sousa. A pretendente: SORAIA DE FATIMA, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Diamantina, MG, no dia (23/09/1967), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacinta Silva.

O pretendente: DAVID LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de máquinas, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (31/10/1980), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Pereira da Silva e de 
Zilda Lourenço. A pretendente: EDVALDA MENDES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Cortês, PE, no dia (23/07/1977), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luís da Silva Filho e de 
Severina Mendes da Silva.

O pretendente: LUCAS SAMUEL DE SOUZA GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão 
revendedor, nascido em Parapuã, SP, no dia (03/02/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Jatir de Sousa Guedes e de Maria Aparecida do 
Nascimento. A pretendente: DANIELA CAMILO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Caieiras, SP, no dia (15/08/1988), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto da Silva e de Maria Stela Camilo.

O pretendente: AFONSO ALVES DE SOUZA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Serra Negra, SP, no dia (09/02/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adevanildo de Souza Almeida e de Celma de Cas-
sia Silva Alves Almeida. A pretendente: LARISSA VITORIA PEREIRA DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia 
(03/01/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valerio Dias 
de Lima e de Sandra Pereira.

O pretendente: GUSTAVO QUEIROZ OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (16/02/1999), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio de Oliveira e de Maria Nívia Queiroz Oliveira. 
A pretendente: GABRIELLE SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Butantã, SP, no dia (11/08/1999), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Antonio Rodrigues e de Zenalete Oliveira da Silva.

O pretendente: ALEX SILVA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Belo Campo, BA, no dia (29/04/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Djalma Ferreira Brito e de Ana Silva Brito. A pretendente: ELAINE 
SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Osasco, SP, no 
dia (02/08/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joselito 
Gonçalves de Souza e de Teresinha Silva de Souza.

O pretendente: VALDIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Maraial, PE, no dia (15/06/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José da Silva e de Benedita Maria da Conceição. A 
pretendente: SILVÂNIA CANDIDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Arapiraca, AL, no dia (01/03/1993), residente e domiciliada em Mairiporã, SP, 
fi lha de Osvaldo Domingos da Silva e de Luzinete Candido da Silva.
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O pretendente: RENATO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/05/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Barboza dos Santos 
e de Maria das Graças Silva Santos. A pretendente: DANIELE DE PIERRE, estado 
civil divorciada, profi ssão analista de seguros junior, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
17/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio Benedito 
de Pierre e de Raquel Antonia do Prado de Pierre.

O pretendente: FABIO LUIS EUGÊNIO, estado civil divorciado, profi ssão músico, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/06/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Elcyr Eugenio e de Maria Aparecida Afonso Eugênio. A pretendente: GLORIA MARIA 
CARVALHO LICASTRO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/12/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge Licastro e de Maria Carvalho Licastro.

O pretendente: FELIPE CAETANO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/12/1990, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Urias da Silva Pereira e de Elisabeth da Fátima Caetano 
Pereira. A pretendente: PRISCILA TIEME ROOKE MIYASHIRO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/11/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Toshio Miyashiro e de 
Luciene Aparecida Rooke.

O pretendente: FERNANDO KRAML DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
segurança do trabalho, nascido em Osasco - SP, no dia 09/02/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Adelino Alves da Silva e de Denise Kraml da Silva. A pretendente: 
NURIA FURLAN HAMADA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 19/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Kameju Hamada e de Maria Antonia Furlan Hamada.

O pretendente: MARCO AURELIO DIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Suely Dias de Souza. A pretendente: MARIANA 
ZANÁCOLI TORRANO GOMES, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 04/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Manoel Torrano Gomes e de Maria Inês Bueno Zanácoli.

A pretendente: LUCIENE VALBÃO DE MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Lenir de Medeiros e de Ivete Bastos Valbão de Medeiros. A preten-
dente: MARESSA REIS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 07/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Fernando Sousa e de Maria da Conceição Reis Sousa.

O pretendente: LEANDRO HIGA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de projetos, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marco Yassumoto Higa e de Fumico Wakimoto Higa. A pretendente: 
MILENA DE SOUZA SARTORELLI, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Sartorelli e de Marli de Souza Sartorelli.

O pretendente: JOSÉ GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Gonçalves e de Izabel Ferreira Gonçalves. A 
pretendente: ANA MARIA ESPINDOLA, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/03/1957, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Euclydes Espindola e de Anna Cagnette Espindola.

O pretendente: MARCOS EUSTAQUIO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de George Eustaquio da Costa e de Ignes Garcia da Costa. A pre-
tendente: JAQUELINE TORRES SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Monteiro da Silva e de Cleonice Torres Silva.

O pretendente: JÔNATAS ANDERSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1990, residente e domiciliado no Jardim Maringá, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Rita de Cassia Menezes da Silva. A 
pretendente: LAURA FREITAS DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Freitas de Andrade e de Mariliza Goltl.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Sorocaba - SP, no dia 23/08/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alipio de Oliveira Santos e de Adalgisa Rosa de Oli-
veira Santos. A pretendente: MARIA LIGIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em Santa Inês - BA, no dia 06/04/1954, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonor de Oliveira.

O pretendente: CARLOS NEVES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão polidor automo-
tivo, nascido em Presidente Bernardes - SP, no dia 18/06/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zefi rino Costa e de Maria Rosa da Costa. A 
pretendente: EDNALVA AGUIAR DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão montadora, 
nascida em Vicência - PE, no dia 11/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Mariano da Silva e de Primitiva Maria da Aguiar.

O pretendente: ELISEU DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
contábil, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/10/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Maria de Souza 
Santos. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1982, residente e domiciliada 
em Taboão da Serra - SP, fi lha de Bartolomeu José dos Santos e de Adivaldina Barbosa 
de Souza Santos.

O pretendente: GLEDER DIAS SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão motorista 
executivo, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/12/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leudelcio de Jesus Dias Juarez Sanchez e 
de Judith Salviano Dias. A pretendente: VALQUIRIA FERREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/11/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Dionisio Ferreira e de Clarice 
Evaristo Ferreira.

O pretendente: EDUARDO BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
marcineiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Barbosa da Silva e de Beatriz Maria da Silva. 
A pretendente: ALCION SOUSA PRATES, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, 
nascida em Jacaraci - BA, no dia 06/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alcenio Prates de Sousa e de Elite Sousa Prates.

O pretendente: SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helio Alves de Oliveira e de Terezinha Alves Marques. A preten-
dente: ERILENE PEREIRA DAVID, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Mortugaba - BA, no dia 21/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alcisio Nere David e de Maria Pereira de Souza David.

O pretendente: ABRAÃO LINCONLN DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão operador, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1988, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amilton Rodrigues e de Claudete do 
Rocio Rodrigues da Silva. A pretendente: NATHALIA FRANCIOSI, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Franciosi e de Vera de 
Fátima Cardoso Franciosi.

O pretendente: ALEXANDRE DE MORAIS BESERRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/10/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Ludgerio Beserra e de Maria José 
de Morais Beserra. A pretendente: CAMILA BRITO LACERDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nestor Lacerda da 
Silva e de Zilda dos Santos Brito.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/04/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José da Rosa e de Elisangela Oliveira Cunha. A pretendente: 
CAROLAINE DE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 31/05/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sandro Ferreira da Silva e de Edineia Ferreira de Lima.

O pretendente: THIAGO CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão preparador de carroceria, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Lucia Cabdido. A pretendente: BARBARA POLETTI CASTELLO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Alves Castello 
e de Marta Poletti Castello.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar: O pretendente: MARCELO BEZERRA MAGDALENO, profi ssão: internacionalista, estado 

civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 14/12/1990, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerson Magdaleno e de Ana Silvia de 
Abreu Bezerra Magdaleno. A pretendente: FERNANDA LUCHIARI DE LIMA, profi ssão: 
servidora pública, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
nascido aos: 14/12/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Silvio Roberto 
de Lima e de Maria Lucia Luchiari de Lima.

O pretendente: ALLEF MARTINELLI ROCHA TOLEDO DE SOUZA, profi ssão: executio 
de contas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, nascido aos: 
16/12/1994, residente e domiciliado, fi lho de Silvano Toledo de Souza e de Cristiane 
Regina Rocha Toledo de Souza. A pretendente: THAMIRIS CAZARIN PAULO, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, 
nascido aos: 27/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vagner 
Paulo e de Patricia Senseverino Paulo.

O pretendente: EDUARDO VENDRAMINI PINTO DE ALMEIDA, profi ssão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 
29/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Pinto de 
Almeida e de Monica Vendramini Pinto de Almeida. A pretendente: RAQUEL FRAN-
CELIN DE ANDRADE, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 24/05/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Adauto Francelin de Andrade e de Wanda Francelin 
de Andrade.

O pretendente: BRUNO MARQUES BRANDÃO, profi ssão: coordenador comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 06/06/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Menezes Brandão e de 
Denise Gamba Marques Brandão. A pretendente: JULIANA APARECIDA LEMOS SÁ 
TELES, profi ssão: executiva de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Santana - SP, nascido aos: 03/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jose Maria Gomes Sá Teles e de Maria Souza Lemos.

O pretendente: BRUNO BARANDA DE CAUMONT, profi ssão: atendimento ao cliente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 15/01/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcelo de Caumont e de Simone 
Oliveira Baranda de Caumont. A pretendente: LUIZA CYPRIANO, profi ssão: maquiado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 
26/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Augusto Cypriano 
e de Edilene Fatima da Silva Cypriano.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA, profi ssão: hoteleiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 21/12/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Anacelio de Oliveira e de Cleonice 
Tiburcio Hilario. A pretendente: ANA PAULA TIGRE BOMFIM, profi ssão: designer, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/12/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Bomfi m e de 
Ilma Pereira Tigre.

O pretendente: RODRIGO SÁ TELES DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Iraquara - BA, nascido aos: 08/08/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistito - SP, fi lho de Alcides Pinto de Oliveira e de Adilina Barros de Sá 
Teles. A pretendente: SOLANGE FRANCISCA DO CARMO, profi ssão: salgadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em João Alfredo - PE, nascido aos: 16/08/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Francisco do Carmo e de Maria do 
Carmo da Silva.

O pretendente: IAPONAM SALVADOR DA SILVA JUNIOR, profi ssão: arquiteto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 11/07/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iaponam Salvador da Silva e de Yara da 
Silva. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS MACHADO, profi ssão: arquiteta, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 29/08/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Ferreira Machado e de Maria 
Aparecida dos Santos Machado.

O pretendente: IAGO PONTES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 01/10/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo José da Silva e de Valdete 
Batista de Pontes Silva. A pretendente: GABRIELA DOS SANTOS SOARES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/04/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando de Melo Soares e de 
Viviane Gonçalves dos Santos Soares.

O pretendente: DENIS FURTADO DE OLIVEIRA, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 30/10/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Cicero Amancio de Oliveira e de Maria Jucicleide 
Leite Furtado de Oliveira. A pretendente: JEYZA ANDRADE DE MEDEIROS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, nascido 
aos: 22/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gilvam de 
Medeiros e de Cosmina Rodrigues de Andrade.

O pretendente: GUILHERME VIEIRA SANTOS, profi ssão: executivo de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Moóca - SP, nascido aos: 17/01/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Juçara 
Angelica Vieira dos Santos. A pretendente: MARÍLIA CARVALHO ARRUDA, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 
29/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carvalho 
Arruda e de Fernanda Inês dos Santos Arruda.

O pretendente: PETER MÜLLER ROMITI KLEIN, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 11/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Delsio Plinio Klein e de Marcia Müller Romiti. 
A pretendente: CARLA CRISTINA LANUZZI CAPUA GODOY, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, nascido aos: 17/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Capua Godoy e de 
Sandra Regina Lanuzzi Capua Godoy.

O pretendente: RODRIGO LEANDRO SANTOS COLOMBINI, profi ssão: engenheiro 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido 
aos: 28/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos 
Colombini e de Maria José dos Santos Colombini. A pretendente: DENISE WITT, profi s-
são: engenheira de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Canoinhas - SC, 
nascido aos: 14/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cidval 
Witt e de Maria Mathias Witt.

 

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:

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: RANDAL RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão se-
gurança, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 22/04/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abdias Rodrigues de Souza e de Vera Lucia 
do Nascimento. A pretendente: SIMONEIDE SIMÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 13/09/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco da 
Silva e de Simonete Simão da Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão caixa, nascido nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 09/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Edineide da Silva de Alcides. A pretendente: REBECA 
COSTA ARJONA, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida nesta Capital, Itaquera 
- SP, no dia 25/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcio Candil Arjona e de Viviane Costa.

O pretendente: SÉRGIO ABREU DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão advo-
gado, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 04/10/1984, residente e domiciliado 
na Vila Cruzeiro, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alvarez de Andrade e de Denise de 
Abreu Andrade. A pretendente: BRUNNA SANCHEZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão biomedica, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 16/12/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Lima de Oliveira e 
de Roseli Jimenez Sanchez de Oliveira.
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: MIGUEL VALTER MENDONÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Grão Mogol - MG, no dia 29 de setembro de 1995, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Valter Martins de Oliveira 
e de Maria Eunice Mendonça de Oliveira. A pretendente: ALICE DOS REIS BARBOSA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Grão Mogol - MG, no 
dia 14 de agosto de 1999, residente e domiciliada em Barrocão - MG, fi lha de Dijalma 
Barbosa da Silva e de Marlene Batista da Silva. Obs.: Edital procedente na Unidade de 
Serviço de Barrocão - MG.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM CAETANO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12 de agosto de 1964, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manuel do Nascimento Caetano e de Elvira da Soledade 
Jacinto. A pretendente: FABIANA SILVA DE LIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de crédito, nascida em Santo André - SP, no dia 06 de maio de 1980, residente 
e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Antonio Elias de Lira e de Maria do Rosario Silva de 
Lira. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de Mauá - SP.

O pretendente: ALLAN ROBERT BISCHOF DE CARVALHO, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em São Paulo (Registrado na Liberdade) SP, no dia 
03 de abril de 1990, residente e domiciliado na Vila Nova Manchester, São Paulo - 
SP, fi lho de Robert Bischof de Carvalho e de Vilma Bastos Bischof de Carvalho. A 
pretendente: MARIANE MIDORE YONAMINE, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo (Registrada na Consolação) SP, no dia 12 de 
julho de 1990, residente e domiciliada na Vila Nova Manchester, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson Issao Yonamine e de Tereza Toshie Matsumura Yanamine.

O pretendente: ÉRIC WÉLINGTON CAPUTO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
jurídico, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) SP, no dia 21 de maio de 
1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Cristiani Regina 
Caputo. A pretendente: TALITA NUNES FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 05 de agosto de 1986, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Nunes Ferreira e de Ana Maria 
Gomes da Silva Ferreira.

O pretendente: ANDRÉ AMARAL CARNEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10 de fevereiro de 1976, residente e 
domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fineli Carneiro e 
de Marli Amaral Carneiro. A pretendente: PATRICIA NEMARA FREITAS DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Patrocínio - MG, no dia 22 de 
setembro de 1987, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha 
de Gilson dos Reis Alves de Souza e de Maria José de Freitas Souza.

O pretendente: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREIA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 02 de abril de 1975, residente e domiciliado 
na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Sacramento Correia e de Maria Albertina 
de Oliveira Correia. A pretendente: CLEA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de produção, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 12 de janeiro de 
1981, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Fatima de Paula.

A pretendente: BIANCA FANTINI DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de viagens, nascida em São Paulo (Registrado no Tucuruvi) SP, no dia 31 
de agosto de 1989, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha 
de Walter do Nascimento e de Mary Fantini do Nascimento. A pretendente: CAMILLA 
OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão engenheira ambiental, nascida em 
São Paulo (Registrada no Cambuci) SP, no dia 01 de dezembro de 1991, residente e 
domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Adailton Brito de Moraes e 
de Rosemeire de Morais Oliveira Souza.

O pretendente: ANDERLAN DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
armador, nascido em Imperatriz - MA, no dia 02 de agosto de 1993, residente e 
domiciliado na Vila Azevedo, São Paulo - SP, fi lho de Alan Kardec Alves da Silva e de 
Roseane do Nascimento Silva. A pretendente: SIMONE BRANT DE ARAÚJO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ariquemes (Registrada no 1º Ofício) - RO, no 
dia 07 de setembro de 1987, residente e domiciliada na Vila Azevedo, São Paulo - SP, 
fi lha de José Gomes de Araújo e de Maria do Rosário Brante de Araújo.

O pretendente: BRUNO SCHCAR GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente comercial, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 05 
de maio de 1993, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Marcos 
Aderito Matias Gonçalves e de Rosana Schcar Gonçalves. A pretendente: ANE LUIZE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Feliz - 
RS, no dia 25 de julho de 1993, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Dagoberto Oliveira e de Mariane Martens Oliveira.

O pretendente: VINICIUS DOS ANJOS ACQUESTA, estado civil solteiro, profi ssão 
designer, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 20 de maio 
de 1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jair Acquesta e 
de Rosely dos Anjos Acquesta. A pretendente: THAIS DO NASCIMENTO CORREIA, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo (Registrada em Santo 
Amaro) SP, no dia 11 de outubro de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lha de Eduardo Correia e de Mari Dominique do Nascimento Correia.

O pretendente: THIAGO MARTINEZ MOYA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 23 de junho de 1986, 
residente e domiciliado no Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Martinez Moya e de 
Cleuf Funari Martinez Moya. A pretendente: JULIANA ALVES FONSECA, estado civil 
solteira, profi ssão relações pública, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Prudente) 
SP, no dia 16 de novembro de 1984, residente e domiciliada no Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de Ademir Fonseca e de Rosângela Alves Rolim Fonseca.

O pretendente: GILBERTO CESAR FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Itajai - SC (Registrado no 1º Ofício de Curitiba - PR), no dia 10 de outubro de 1964, residente 
e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Adão Casado Ferreira. A pretendente: 
ADRIANA CÍCERA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em 
Jaboatão - PE, no dia 08 de julho de 1977, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São 
Paulo - SP, fi lha de Joaquim Otaviano da Silva e de Cícera Diniz da Silva.

O pretendente: FABIO APARECIDO MOYSÉS, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23 de agosto de 1972, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Ary Moysés e de Suely Capelati Moysés. A pretendente: JANAINA 
CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão secretária executivo, nascida 
em Santo André - SP, no dia 01 de maio de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de José Cardoso de Oliveira e de Isaura Cardoso de Oliveira.

O pretendente: VALTER ISSAMU NAMIKAWA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Pompéia - SP, no dia 09 de agosto de 1962, residente e 
domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Hideo Namikawa e de 
Maria Namikawa. A pretendente: ELIZABETH TIEKO MATSUBARA, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica bioquímica, nascida em Junqueirópolis - SP, no dia 04 
de maio de 1964, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha 
de Teruyuki Mtsubara e de Hideko Matsubara.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Edital De Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000486-85.2016.8.26.0299. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Cortina Campopiano, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Francisca De Faria Fernandes RG Nº 23.472.260-5,
CPF/MF Nº 16629845889 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 11.208,91, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado  e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jandira, aos 24 de  abril de 2017.                           (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043944-44.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Citação – Prazo 20 dias – Proc. 1043944-44.2014.8.26.0002. O
Dr. Guilherme Silva e Souza, Juiz de direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP.
Faz Saber a Eliana Custodio Do Carmo, RG Nº 29.912.667-5, CPF/MF Nº 288.020.518-28, que lhes
foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale  Cascino, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 2.130,67, referente contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a
mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida
de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2017.                                                                     (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016557-06.2016.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clayton Pereira da Silva, CPF 223.803.778-04, que nos autos da
ação Monitória – Cumprimento de Sentença que lhe move União Social Camiliana foi determinada
sua INTIMAÇÃO para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, cumpra o julgado,
efetuando o pagamento da quantia de R$ 8.786,80 (julho/2016), sob pena de multa de 10%, honorários
advocatícios de 10%, bem como de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para garantia da
execução, nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV do CPC. Decorrido o prazo para pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2017.     (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000415-06.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti,
na forma da Lei, etc.Faz Saber  a(o) ERNANES ROSA PEREIRA,Casado, Brasileiro, Comerciante, RG.
660.8581,SSP/SP, CPF: 673.782.508-72 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
MANUEL ALBERTO MOREDA MARIZ,objetivando a Cobrança da quantia de R$ 19.690,70 (Dezenove
mil, seiscentos e noventa reais e setenta centavos), referente ao título de crédito não pago de nº 000363,
conta 135060, agência 3003, Banco Bradesco, emitido em 17/05/2012. 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.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo,  aos 02 de março de 2017.                                  (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042564-83.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva
e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Debora Cristina Sales Nunes, RG 35.107.760-1, CPF/MF Nº
224.225.128-79, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 3.192,21 (setembro/2014), 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 embargue a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 17 de abril de 2017.                         (29/04 e 03/05)
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: SERGII LUTSANYCH, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rivne, Ucrânia, data-nascimento: 24/09/1989, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Vasyl Lutsanych e de Larysa Lytsanych. A pretendente: 
FRANCINE MENZEL, profi ssão: gestora ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1988, residente e domiciliada em Pinheiros, São 
Paulo - SP, fi lha de Silvio Carlos Menzel e de Maria José Lopes Menzel.

O pretendente: TEDDY HUSSEIN SCHABIB VILLAVICENCIO, profi ssão: médico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bolívia - SP, data-nascimento: 01/12/1982, residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Ismael Schabib Montero e de 
Vania Villavicencio Ibanez. A pretendente: SUELLEN DE ARAUJO SOUZA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/10/1985, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Weber 
Geraldo Amaro de Souza e de Suzeley de Araujo Souza.

O pretendente: BRUNO CARVALHO LOPES, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1985, residente e domiciliado em 
São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Claudio Lopes e de Eliana Carvalho da Silva Lopes. 
A pretendente: GISELLE ESTEVES VERGAL, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1985, residente e domiciliada na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Vergal e de Alzira Camila Esteves Vergal.

O pretendente: BRUNNO MEIRELES DANTAS DE ALENCAR, profi ssão: arquiteto, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1983, residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dantas de Alencar e de 
Marilucia Melo Meirelles de Alencar. A pretendente: NAIA RAQUEL FERREIRA ALVES 
CESCHIN, profi ssão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/09/1987, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauricio Ceschin e de Vera Maria Ferreira Alves Ceschin.


