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“Nada no mundo 
é bonito nem feio. 
Somos nós que 
vestimos de beleza as 
coisas que julgamos 
belas”. 
Medeiros e Albuquerque 
(1867/1934)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,31% Pontos: 
68.684,49 Máxima de +0,46% 
: 68.792 pontos Mínima de 
-0,51% : 68.124 pontos Volu-
me: 9,02 bilhões Variação em 
2017: 14,04% Variação no mês: 
5,02% Dow Jones: -0,01% Pon-
tos: 20.979,75 Nasdaq: +0,33% 
Pontos: 6.169,87 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0965 Venda: R$ 3,0970 
Variação: -0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,16 Venda: R$ 3,26 
Variação: -0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0918 Venda: R$ 
3,0924 Variação: -0,28% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0900 
Venda: R$ 3,2330 Variação: 
-0,43% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,59% ao 
ano. - Capital de giro, 14,74% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.236,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,52% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,700 
Variação: +0,16%.

Cotação: R$ 3,1090 Variação: 
-0,51% - Euro Compra: US$ 
1,1089 (às 17h32) Venda: US$ 
1,1089 (às 17h32) Variação: 
+1,02% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4320 Venda: R$ 3,4340 
Variação: +0,7% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,4130 Venda: R$ 
3,5800 Variação: +0,48%.

Futuro: +0,27% Pontos: 69.320 
Máxima (pontos): 69.425 Míni-
ma (pontos): 68.665. Global 40 
Cotação: 930,131 centavos de 
dólar Variação: -0,3%.

O resultado do Caged 
de abril retrata que o 
processo de deteriora-

ção do mercado de trabalho 
está se aproximando do fi m, 
analisam economistas ouvi-
dos pelo Broadcast, serviço 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado. A economia 
brasileira criou 59.856 vagas 
de emprego formal no mês 
passado. Esse foi o primeiro 
resultado positivo para o mês 
desde 2014, quando foram 
abertas 105 mil vagas. Nos 
quatro primeiros meses de 
2017, há ainda uma perda de 
933 postos de trabalho com 
carteira assinada. Em 12 
meses, há um fechamento de 

     

Para economistas, ciclo 
de piora do emprego 
formal está quase no fi m

969.896 vagas. 
Nos cálculos do economista-

chefe da Icatu Vanguarda, 
Rodrigo Melo, por exemplo, 
houve eliminação de 30 mil 
vagas formais no mês passado, 
em termos ajustados. Mas Melo 
ressalta que esse saldo é menos 
negativo do que o de março, 
de fechamento de cerca de 70 
mil vagas. “Em termos dessa-
zonalizados, vemos um cenário 
de recuperação gradual do 
emprego, assim como da econo-
mia, com destruição líquida de 
vagas cada vez menor. Estamos 
saindo do fundo do poço.”

O economista Fábio Romão, 
da LCA Consultores, reforça 
que há um “estancamento” do 

processo de perdas do mercado 
de trabalho feito nos últimos 
anos, mas que não deve ocorrer 
uma recomposição de vagas de 
maneira “célere”. A consultoria 
espera saldo líquido positivo 
na faixa de 3 mil neste ano. “O 
mercado de trabalho deve pre-
cisar de uns quatro anos para 
recompor esses 3 milhões de 
vagas perdidas”, diz ao referir-
se à destruição de vagas nos 
últimos dois anos.

No resultado do comércio, 
sem ajustes sazonais, Romão, 
da LCA, lembra que pode ter 
alguma infl uência dos saques 
das contas inativas dos con-
sumidores. Em abril do ano 
passado, o segmento fechou 

“Vemos um cenário de recuperação gradual do emprego, assim como da economia,

com destruição líquida de vagas cada vez menor. Estamos saindo do fundo do poço”.

pouco mais de 30 mil vagas, en-
quanto no quarto mês de 2017 
o comércio abriu 5.317. Esse 
resultado foi considerado uma 
“boa surpresa” para o professor 
doutor da USP em Ribeirão 
Preto, Luciano Nakabashi.

Já para o economista Thiago 

Xavier, da Tendências Consul-
toria Integrada, a permanên-
cia da maioria dos setores, à 
exceção de agropecuária, no 
campo negativo, em suas con-
tas dessazonalizadas, indica 
que o processo de ajuste no 
mercado de trabalho ainda 

não chegou ao fi m. Segundo 
ele, um cenário melhor para 
o mercado de trabalho pode 
ser observado na segunda 
parte do ano, assim que as 
perspectivas de avanço para 
a atividade econômica se 
solidifi quem (AE).

Cidadãos de 10 dos 11 países 
do Leste Europeu que inte-
gram a União Europeia (UE) 
veem mais benefícios do que 
prejuízos na adesão ao bloco, 
revelou uma pesquisa divulga-
da recentemente pela Gallup. 
Os cidadãos da Polônia são os 
mais positivos quanto à UE: 65% 
contra 11% dos poloneses veem 
mais benefícios do que prejuízos 
na entrada no bloco. Em seguida 
vem a Hungria, onde 62% das 
pessoas, contra 16%, enxergam 
maior benefício do que prejuízo 
na UE, mostrou a enquete. 

Tendência similar se repete 
na Croácia, de 59% a 20%; 
Lituânia, de 59% para 15%; 
na Romênia, de 58% a 17%; 
e na Estônia, por 51% a 13%. 
Também na Letônia (de 49% a 
22%), na Bulgária (45% a 20%), 
na Eslováquia (42% a 23%) e 
na República Checa (39% a 
25%), ainda há favorecimento à 
adesão à UE, embora a percen-
tagem caia abaixo de 50%.

A única exceção é a Grécia, 
onde 50% das pessoas veem 
mais danos do que benefícios 

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
disse ontem (16), em evento 
no Rio de Janeiro, que a Pe-
trobras exercerá o direito de 
preferência em algumas áreas 
nos dois leilões de petróleo do 
pré-sal brasileiro marcados 
para o segundo semestre. “A 
Petrobras ocupará sempre um 
papel importante, até porque 
a lei garante a ela essa prefe-
rência. Eles sinalizaram que 
irão, sim, exercer o direito em 
algumas áreas. Onde não tiver o 
direito de preferência, vai para 
processo de leilão comum”, 
informou.

O ministro lembrou que as 
próximas rodadas dos campos 
de concessão e a segunda e 
terceira rodadas do pré-sal 
estão previstos para ocorrer 
em 27 de setembro e 27 de 
outubro. As rodadas de óleo 
e gás deste ano poderão gerar 
para os cofres públicos entre 
R$ 8,5 bilhões e R$ 9 bilhões, 
destacou o ministro. Coelho 
Filho adiantou que grandes 
operadoras internacionais já 
demostraram interesse em 
participar dos leilões. 

A renovação por 20 anos da 

A confi ança das famílias segue 

em trajetória positiva.

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), apurada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), alcançou 
77,7 pontos em maio de 2017, 
em uma escala de 0 a 200. O 
aumento de 11,1% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado é a terceira variação 
positiva consecutiva, fato que 
não ocorria desde 2012. 

“A confiança das famílias 
segue em trajetória positiva 
apesar da pequena queda men-
sal nos meses de abril e maio. A 
melhora nas expectativas das 
famílias se dá, principalmen-
te, pelas notícias favoráveis à 
retomada da economia, como 
a desaceleração da infl ação, a 
queda dos juros e a liberação de 
recursos de contas inativas do 
FGTS”, aponta Juliana Serapio, 
assessora econômica da CNC, 
em nota.

Ainda que acima da zona de 
indiferença (100 pontos), com 
108,5 pontos, o componente 
Emprego Atual teve pequena 
queda de 0,1% em relação a 
abril. Na comparação anual, 

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, disse ontem 
(16) que reformulará o Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), que até o ano passado 
acumulava dívidas de R$ 32 bi-
lhões e inadimplência de 46%, 
e admitiu a descontinuidade do 
programa Ciência sem Frontei-
ras. O ministro participou de 
audiência pública no Senado 
e fez um balanço do primeiro 
ano de gestão do governo de 
Michel Temer.

Para ele, parte das polêmicas 
geradas na educação “nasceu 
em momentos anteriores” à 
sua posse. Foi no governo de 
Dilma Rousseff  que programas 
foram descontinuados e que a 
Pasta acumulou uma série de 
dívidas. O ministro destacou o 
corte de R$ 10,5 bilhões feito 
no orçamento na última gestão. 
Em relação ao Ciência sem 
Fronteiras, o ministro disse que 
a abertura de vagas foi suspensa 
em 2015, portanto no governo 
de Dilma. “Assumo a decisão de 
não ter retomado o programa e 
sustento que não é um programa 
que atende aos mais pobres”.

Foram gastos R$ 3,7 bilhões 
com 35 mil bolsas com o Ciência 

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho.

Lei do Xixi
O prefeito em exercício, verea-

dor Milton Leite, sancionou na 
manhã de ontem (16) o projeto 
que prevê a aplicação de multa de 
R$ 500,00 para quem for fl agrado 
urinando em vias ou logradouros 
públicos. A lei visa municiar a po-
pulação com uma ferramenta de 
controle, denúncia e que promova 
um convivio sustentável durante 
grandes eventos. A prefeitura terá 
agora 90 dias para regulamentar a 
lei e defi nir sua aplicação.

MP de débitos 
previdenciários

O presidente Michel Temer 
assinou ontem (16), em en-
contro com prefeitos de todo 
o país, a medida provisória que 
prevê o parcelamento de dé-
bitos relativos a contribuições 
previdenciários dos estados 
e municípios. Os débitos dos 
estados serão parcelados em 
200 meses, com 25% a menos 
de encargos e multas, além da 
redução de 80% dos juros.

“O que mais me agrada neste 
momento é que eu posso as-
sinar essa medida provisória 
com o parcelamento em 200 
meses do débito previdenci-
ário e, convenhamos, não é 
apenas parcelar, reduzimos 
25% dos encargos, reduzimos 
25% da multa e 80% dos juros. 
É algo que visa exatamente 
a este caminho: do fortaleci-
mento da Federação”, disse 
Temer. A declaração foi feita 
durante a cerimônia de aber-
tura da 20ª Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, 
em Brasília. 

A Marcha é promovida pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), reunindo 
mais de 5 mil prefeitos (ABr).
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doSão Paulo - Em viagem aos 
Estados Unidos para divulgar o 
programa estadual de conces-
sões, avaliado em R$ 45 bilhões, 
o governador Geraldo Alckmin, 
disse na manhã de ontem (16), 
durante reunião com possíveis 
investidores em Nova York, 
que a política não pode fi car 
no plano secundário. 

“Me preocupa, muitas vezes, 
relegar a política ao plano 
secundário, porque ela é a ati-
vidade essencial. Não adianta a 
empresa ir bem, se a economia 
de seu País vai mal. Não adianta 
você ser o melhor agricultor do 
mundo da porteira para dentro 
se da porteira pra fora nada 
funciona”, disse a uma plateia 
de empresários e banqueiros 
no Bank of America Merril 
Lynch.

Sem criticar abertamente a 
“onda do gestor”, que tem o pre-
feito de São Paulo, o também 
tucano João Doria, como maior 
expoente, Alckmin afi rmou que 
a “pior política é a da omissão”. 
Em seguida, disse considerar 
importante a ascensão de novas 
lideranças e a aproximação do 
setores público e privado. 

Governador Geraldo Alckmin, 

em Nova York.
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Reprodução

Intenção de Consumo das Famílias 
aumenta 11,1% na comparação anual

pontos, o subitem apresentou 
queda de 1,6% na comparação 
mensal. Em relação a maio do 
ano passado, teve aumento 
de 6,3%.

O componente Nível de 
Consumo Atual teve variação 
anual positiva de 16,6% e 
aumento de 1,9% ante abril. 
Mesmo assim, a maior parte 
das famílias declarou estar 
com o nível de consumo me-
nor do que o do ano passado 
(60,2%, ante 60,87% em abril). 
O item Perspectiva de Consu-
mo registrou aumento de 0,5% 
em relação a abril e de 28,2% 
ante o mesmo período de 2016, 
a nona variação anual positiva 
desde agosto de 2014.

De acordo com a CNC, o cré-
dito, ainda restrito e caro para 
os consumidores, impactou os 
resultados dos componentes 
ligados às compras a prazo. 
Apesar de o item Acesso ao 
Crédito, com 70 pontos, ter 
apresentado queda de 0,1% 
na comparação mensal, teve 
aumento de 5,3% em relação a 
maio de 2016 (ABr).

no entanto, teve elevação de 
8,4%. O percentual de famílias 
que se sentem mais seguras em 
relação ao emprego atual é de 
31,8%, ante 31,6% em abril. A 
preocupação das famílias em 
relação ao mercado de trabalho 
aparece no componente Pers-
pectiva Profi ssional. Com 98,8 

Leilões: Petrobras exercerá 
direito de preferência
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vigência do Repetro, regime 
tributário especial que desone-
ra o investimento no setor de 
óleo e gás que terminaria em 
2019, deve ser aprovada antes 
dos leilões e atrair investidores, 
afi rmou Coelho Filho. “O pedi-
do já passou pelo ministério de 
Minas e Energia, está agora na 
Fazenda junto com a Receita 
Federal. Estamos otimistas 
de que vai sair. Até porque é 
o que dará certa garantia aos 
investidores” (ABr).

Operadoras internacionais 

já demostraram interesse em 

participar dos leilões.

Ministro da Educação diz 
que vai reformular o Fies

sem Fronteiras. “O programa 
promove a inversão de priori-
dades, o atendimento de ricos 
em detrimento dos pobres. O 
orçamento é praticamente o 
mesmo da merenda escolar, 
que atende 41 milhões de es-
tudantes, a um custo de R$ 90 
por aluno por ano. A decisão de 
Temer não foi para paralisar, foi 
de não retomar o programa”, 
afi rmou.

Em relação ao Fies, o minis-
tro ressaltou que o programa 
será reformulado (ABr).

Alckmin: política não pode 
fi car no plano secundário

Durante o roteiro que cum-
pre em território americano, o 
governador tenta “vender” par-
te de seu plano de concessões 
e Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) a investidores estran-
geiros, assim como Doria, 
que também aposta em um 
programa de desestatização 
para viabilizar melhorias na 
capital (AE).

Países do leste europeu 
apoiam adesão à UE

no pertencimento ao bloco eco-
nômico, em comparação com 
34% dos que percebem mais 
benefícios do que prejuízos. 

Quando se trata da questão da 
aceitação de refugiados sírios, 
porém, os europeus orientais 
estão divididos, segundo a pes-
quisa. Em cinco dos nove países 
pesquisados, a maioria daqueles 
que disseram que seu país não de-
veria aceitar qualquer refugiado 
eram mais propensos a ver mais 
benefícios do que prejuízos com a 
adesão à UE (Agência Xinhua).
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OPINIÃO
A experiência como

fi o condutor da
indústria ao varejo 

Não é a indústria que 

determina o que estará 

nas prateleiras, mas 

sim, o consumidor

Abrir um negócio é 
sempre um desafio, 
não só pela coragem 

de empreender num mercado 
como o brasileiro, com altas 
taxas de juros, impostos e 
questões políticas que sempre 
afetam o campo econômico, 
mas também por requerer, do 
empresário, conhecimentos 
aprofundados do mercado que 
irá adentrar bem como das vá-
rias atividades inerentes a uma 
empresa que, muito embora 
ele até saiba que exista, muitas 
vezes não imagina que precisa, 
mesmo, é dominar.

Defi nir produtos, público-
alvo, fornecedores, equipe 
de vendas, do comercial, do 
administrativo, implantar po-
líticas de gestão são algumas 
etapas que precisam ser ven-
cidas com seriedade e muito 
planejamento. Quando já se 
tem uma certa experiência, 
pela oportunidade de trabalhar 
em outras áreas e segmentos, 
a observação e o mapeamento 
transcorre naturalmente e até 
intuitivamente. Porém, se esse 
trabalho for na outra ponta 
da cadeia produtiva, melhor 
ainda.  

Conhecer um determinado 
setor de ponta a ponta, ou 
seja, da fabricação ao ponto 
de venda, tornará possível 
explorar, ao máximo, as 
dúvidas, os meandros, as 
difi culdades e as soluções. 
Do que adianta escolher um 
único fabricante - aquele 
especializado nos melhores 
sapatos de sola - mas sem 
qualquer conhecimento para 
fazer sandálias? Cada fábrica 
tem suas especialidades e 
conhecê-las a fundo amplia as 
chances de unir dois fatores 
fundamentais: a produção em 
larga escala, com os melhores 
preços, sem abrir mão da 
qualidade, por exemplo.

Neste trabalho de garimpo 
para a estruturação da em-
presa, é possível perceber que 
as alianças fi rmadas com par-
ceiros e fornecedores seguem 
de acordo com a demanda de 
mercado, e não o contrário. 
Não é a indústria que determi-
na o que estará nas prateleiras, 
mas sim, o consumidor que 
está lá na ponta comprando o 

produto.  Se a indústria fabricar 
sem pesquisar e o varejista 
comprar, sem também realizar 
uma pesquisa de mercado, as 
chances de haver estagnação 
no estoque são muito grandes, 
já que o cliente fi nal pode não 
entender a proposta ofertada 
e não comprar.

O papel do varejista é estar 
atendo e contar com fornece-
dores que estejam abertos a 
mudanças, ainda mais hoje em 
dia, dada à forte concorrência 
interna e externa, tempos 
em que é crucial investir em 
diferenciação, quer seja no 
atendimento ao cliente, quer 
seja na oferta de produtos 
exclusivos.

Outro ponto que a observa-
ção da cadeia indústria-varejo 
traz é constante preocupação 
que se precisa com a adequa-
ção do mix de acordo com a 
cidade onde será ofertado. 

Pela extensão territorial bra-
sileira, o varejista de atuação 
nacional se depara com dife-
rentes perfi s de consumidor, 
e cada um deles precisa ser 
levado em conta na hora da 
criação e venda de seus pro-
dutos. Este conhecimento é, 
talvez, tão importante quanto 
estar na ponta no salão de 
vendas. Neste ponto, a indús-
tria contribui para entender o 
tempo que se leva na produção 
de um determinado produto, 
prevendo melhor as reposições 
e as datas de lançamentos de 
coleções. 

Hoje, muitas parceiras for-
necem treinamentos para seus 
clientes (varejistas) para que, 
cada vez mais, esse fi o condu-
tor se fortaleça. Qualquer que 
seja o ramo, o melhor caminho 
é o conhecimento, e sempre 
partindo numa via de mão du-
pla: observando e atraindo para 
a empresa aqueles e aquilo que 
mais condiz com os valores 
éticos do novo negócio. 

Há um provérbio chinês que 
diz: “um fi o condutor conecta 
aqueles que estão destinados 
a encontrar-se, independen-
temente do tempo lugar ou 
circunstância. O fio pode 
esticar-se ou emaranhar-se, 
mas nunca se romperá”. 

 
(*) - Formado em Administração pela 

Universidade Potiguar, é responsável 
pelas operações no ponto de 

venda da Lojas Viggo. Atuou como 
gerente comercial na Guararapes 

e, posteriormente, foi responsável 
por montar equipes comerciais em 

diversas empresas de confecção.

Pablo Oliveira (*) 
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Ciclista em meio ao trânsito de São Paulo.

Os acidentes de trânsito 
(115.302), infecções 
respiratórias (72.655), 

suicídios (67.149), doenças 
diarreicas (63.575) e afoga-
mentos (57.125) foram as 
principais causas de morte 
entre os adolescentes em 2015, 
de acordo com a OMS.

Pelo menos 3 mil menores 
morreram por dia, ao longo do 
período analisado no relatório 
Acelerador da Ação Global a fa-
vor da Saúde dos Adolescentes: 
Guia para apoiar a implementa-
ção em cada país”. Os dados di-
vulgados pela OMS apresentam 
diferenças consideráveis entre 
os adolescentes por sexo e faixa 
etária. Os acidentes de trânsito 
são a causa mais comum de 
morte entre adolescentes e 
também no caso dos homens, 
enquanto que o principal mo-
tivo de mortalidade feminina 
são as infecções respiratórias 
pulmonares.

Na maioria de ocasiões, os 

Presidente da Anef, Gilson 

Carvalho.

Os bancos de montadoras e 
as instituições independentes 
liberaram R$ 22 bilhões para 
fi nanciar a compra de veículos 
no primeiro trimestre deste 
ano. Esse montante é 18,4% 
superior ao registrado no mes-
mo período de 2016. De acordo 
com os dados divulgados no 
boletim da ANEF (Associa-
ção Nacional das Empresas 
Financeiras das Montadoras), 
o CDC (Crédito Direto ao Con-
sumidor) foi responsável por 
50% dos negócios fechados no 
primeiro trimestre deste ano, 
seguido pelo consórcio com 
5% e pelo leasing por 1%. As 
compras à vista atingiram a 
marca de 44%.

Na avaliação do presidente 
da entidade, Gilson Carvalho, 
o consumidor ainda mantém 
sua cautela, mas a redução 
da taxa Selic o deixa mais 

O governo de Bashar al-Assad 
negou “categoricamente” ontem 
(16) as declarações dos Estados 
Unidos, que acusaram o regime sí-
rio de enforcar e queimar milhares 
de corpos de prisioneiros. “Estas 
acusações são infundadas, são 
apenas o produto da imaginação 
desta administração e de seus 
agentes”, declarou o ministério 
da Síria das Relações Exteriores, 
segundo informou a agência de 
notícias estatal Sana.

De acordo com o Ministério, 
“as sucessivas administrações 
norte-americanas fabricaram 
repetidamente mentiras e acusa-
ções para justifi car suas políticas 
agressivas e intervencionistas em 
outros países soberanos”.

Na última segunda-feira (15), o 
Departamento de Estado norte-
americano publicou imagens de 
satélite que, segundo eles, indi-
cam que a Síria construiu um cre-
matório na prisão de Saydnaya. 
Segundo a acusação do governo 
do presidente, Donald Trump, as 
autoridades do governo de Assad 
enforcam cerca de 50 prisioneiros 

O equipamento já está na órbita geoestacionária.

Os testes para a verifi cação 
do funcionamento do satélite 
brasileiro para comunicação 
e defesa começaram no úl-
timo sábado (13), quando o 
equipamento chegou à órbita 
geoestacionária. O processo 
de verificação dos sistemas 
do satélite devem levar cerca 
de 45 dias. De acordo com a 
Telebras, serão feitas verifi -
cações do funcionamento de 
todos os sistemas, medidas de 
carga útil e a constatação de 
que o satélite está totalmente 
apto para entrar em operação 
comercial.

Os dados emitidos e re-
cebidos pelo satélite serão 
acompanhados pelo Comando 
de Operações Aeroespaciais 
(Comae), em Brasília, e pela 
Estação de Rádio da Marinha, 
no Rio de Janeiro, que serão 
responsáveis por controlar o 

satélite após o processo de ca-
libragem, previsto para acabar 
em junho. A previsão é que 
no dia 1º de julho a Telebras 
comece a fazer os primeiros 
testes para medir a potência 
do satélite para a transmissão 
de dados em todas as regiões 
do país. 

Parte da capacidade do saté-
lite será alugada para empresas 
privadas para a oferta de banda 
larga, especialmente em regiões 
remotas, e a Telebras vai fi car 
com a capacidade necessária 
para oferecer serviços de saúde, 
educação e serviços ao cidadão. 
O satélite será utilizado para 
comunicações estratégicas 
do governo e para ampliar a 
oferta de banda larga no país. 
O projeto é uma parceria entre 
os ministérios da Defesa e da 
Ciência e Tecnologia, e envolve 
R$ 2,7 bilhões (ABr).
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Marcello Casal/ABr

Acidente de trânsito é a principal 
causa da morte de jovens, diz OMS
A cada ano morrem 1,2 milhão de adolescentes dentre 10 e 19 anos por causas evitáveis, e mais 
de dois terços das mortes acontecem nos países em desenvolvimento, especialmente no continente 
africano e no sudeste asiático, segundo um relatório publicado ontem (16) pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS)

tuem a segunda causa de mortes 
entre as garotas de todo o mun-
do (32.194) e a quinta entre os 
rapazes (34.650). Na Europa é 
a primeira entre os menores, 
diz o estudo, que não fornece 
número por regiões. Além disso, 
os garotos adolescentes têm 
mais probabilidades de perder 
a vida em brigas e confrontos 
violentos (42.277) e afogamento 
(40.847), enquanto que as garo-
tas falecem mais por causa de 
doenças diarreicas (32.194).

O estudo prova que - para as 
mulheres com idade entre 15 e 
19 anos - a primeira causa de 
morte são as complicações no 
parto ou aborto, um problema 
que acaba com a vida de 28.886 
das adolescentes a cada ano. 
As mortes de adolescentes, 
em sua maioria, poderiam ser 
prevenidas com a melhoria 
dos sistemas de saúde e na 
educação pública, além de 
campanhas de conscientização 
(Agência EFE).

menores mortos nas estradas 
são usuários vulneráveis: pe-
destres, ciclistas ou motociclis-
tas. Quase 88.590 em relação 
às vítimas do sexo feminino 
da mesma idade (26.712) mor-
reram por ferimentos ocasio-
nados por conta de acidentes 
na via pública. Já muitas das 

infecções respiratórias, que 
causaram a morte de 36.637 
mulheres e 36.018 homens 
adolescentes, são provocadas 
pela inalação de ar contaminado 
em suas próprias casas, onde 
ainda cozinham com combus-
tíveis sujos.

O suicídio e autofl agelo consti-

Bancos liberaram R$ 22 bi para 
fi nanciar compra de veículos

recuperem sua renda e voltem 
a ter crédito. Esses são os três 
pilares que impactam o setor”, 
completa.

No segmento dos veículos 
pesados, o Finame respondeu 
por 62% dos negócios. Na 
sequência vieram os fi nan-
ciamentos (16%), compras à 
vista (13%), consórcio (6%) 
e leasing (3%). “Com a en-
trada do novo Finame TJLP 
2017, que inclui a nova regra 
que benefi cia as empresas 
com faturamento até R$ 300 
milhões, aliada à redução 
da taxa Selic, o mercado de 
caminhões e ônibus ganhou 
novo fôlego. Os primeiros 
resultados já são visíveis e es-
peramos uma aceleração para 
o próximo trimestre”, afi rma 
o vice-presidente setorial de 
veículos comerciais da Anef, 
Bernd Barth (Anef).

confi ante na hora de investir 
na compra de um bem com 
maior valor agregado, como um 
carro novo. “A confi ança está 
voltando aos poucos. Aliado a 
isso, precisamos que as pessoas 

Testes com satélite 
brasileiro devem

durar 45 dias

Síria nega acusação
de execucão em

massa em Damasco
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por dia e depois queimam os cor-
pos para esconder as evidências. 
“No início de 2013, o regime sírio 
modifi cou um edífi cio no interior 
do complexo de Saydnaya para 
permitir a construção de um 
crematório”, declarou Stuart 
Jones, subsecretário interino do 
Departamento de Estado para o 
Oriente Médio. Para ele, o governo 
de Assad “caiu em um novo nível 
de desaprovação com apoio da 
Rússia e do Irã”, acrescentou 
(ANSA/COM ANSA).

Presidene da Síria, Bashar 

al-Assad.

MAXCASA XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação - Maxcasa XXX Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda.,vem convocar todos os sócios para a Reunião de Sócios ser realizada em 25/05/2017, às 15h, na Rua 
Olimpíadas, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Prorrogação da data de conclusão do em-
preendimento Maxhaus BLX, fases 1 e 2, com o acréscimo de custos decorrente da prorrogação; 2. Atraso no cumprimento dos aportes 
das chamadas de capital, suas consequências e medidas a serem tomadas; 3. Andamento e fluxo financeiro da obra até a obtenção do 
financiamento de apoio a produção; 4. Cenário atual das vendas e medidas necessárias para a liberação da 1ª parcela do financiamento. 
5. Acordo a ser realizado com os antigos proprietários do terreno para prorrogação do prazo de entrega das unidades dadas em permuta, 
seus custos e medidas a serem tomadas para prorrogação do seguro. 6. Outros assuntos de interesse da sociedade. Luiz Henrique de 
Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018417-44.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Domingas Soares, CPF 656.393.408-00, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda,
objetivando a Cobrança da quantia de R$ 15.769,44, referente às despesas da taxa de conservação do
lote 26 da Quadra OB, Empreendimento Terras de Santa Cristina VII. Encontrando-se a ré 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 (quinze) 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017.                                  (16 e 17)

Citação  Prazo 20 dias  Proc. 1035816-66.2013.8.26.0100. O Dr. Edward Albert Lancelot D C
Caterham Wickfield, Juiz de Direito da 35ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Lázara Maria De
Campos Souza, RG 6.388.754, CPF.  526.598.448-87 que Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 16.447,11  referente ás
despesas da taxa de conservação do lote 14 da Quadra KI, Empreendimento Ninho Verde II. Estando o
réu, em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. SP, 14/03/2017.                       (16 e 17)

Sergio Stephano Chohfi Engenharia e Comércio S.A. - CNPJ 61.360.442/0001-33 - Convocação -
Assembleia Geral Ordinária. Convocamos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária em 12/06/
2017, em primeira chamada às 15:00 horas e em segunda chamada às 15:30 horas, na sede da socieda-
de, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Eleição de nova diretoria; 2- Análise e votação do Balanço
Patrimonial e das Demonstrações do exercício de 2016; 3- Posse da nova diretoria; 4- Assuntos gerais.
São Paulo, 11 de maio de 2017. Lucienne Dib Chohfi - Diretora Presidente.

Citação Prazo 20 dias Proc. 0037046-75.2004.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco,
Juiz de Direito da 1ª VC do Foro Regional da Lapa/SP. Faz Saber á Edilson Aparecida de Paula RG Nº
26282604, CPF/MF Nº 263.393.048-42 que Sociedade Beneficente São camilo lhe ajuizou ação Sumário
para recebimento da quantia de R$ 2.228,40, (agosto de 2004) referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi
deferido sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 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. São Paulo, 06 de Abril de 2017.                    (16 e 17)

Presidente da CNM 
reitera apoio à
reforma da Previdência

O presidente da Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, disse 
ontem (16) que, apesar das 
“diferenças ideológicas e par-
tidárias”, a entidade apoia a 
reforma previdenciária. Em 
discurso na abertura da 20ª 
Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, Ziulkoski criticou a 
criação de leis que, segundo ele, 
aumentam as atribuições dos 
municípios sem disponibilizar 
recursos para sua execução.

“O Congresso há décadas cria 
atribuições para os municípios, 
como as da destinação do lixo”, 
disse ele, ao informar que são 
necessários R$ 600 bilhões em 
recursos apenas para dar desti-
nação ao lixo e para modernizar 
os serviços de água e esgoto nos 
municípios brasileiros. “Essa 
questão de creches, então, é 
um horror por conta do custeio. 
São [necessários] R$ 700 por 
criança. De onde retiramos isso? 
Como vamos enfrentar essa 
realidade”, acrescentou (ABr).
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Por que as pessoas ainda 
estão na sua empresa?

Basta uma olhada 

rápida nas notícias 

do mundo corporativo 

para ver que a gestão 

de pessoas é ainda um 

grande desafi o nos 

negócios

Porque empresas, acima 
de tudo, são formadas 
por gente que busca 

satisfazer sonhos, é movida 
por determinados objetivos e 
precisa estar constantemen-
te motivada. E então fi ca a 
pergunta: o que você faz para 
manter um time experiente, 
interessado e que quer, de 
fato, estar na sua empresa por 
vontade e não obrigação? 

Na área de tecnologia da 
informação, temos ainda na 
falta de mão de obra qualifi -
cada mais um motivo para nos 
preocuparmos com a gestão de 
pessoas. Segundo a consultoria 
IDC, em 2015 já faltavam 119 
mil profi ssionais qualifi cados 
no setor. E não há outra forma 
de motivar pessoas do que 
começar pela arte de ouvir e 
compartilhar. 

Afi nal, o que faz o seu time es-
tar às 8h da manhã na empresa, 
pronto para buscar novos re-
sultados? Conhecer as pessoas 
com quem trabalhamos nos fez 
perceber que não importa a 
área de atuação, manter uma 
boa comunicação interna é 
essencial. O que estamos en-
tregando em contrapartida ao 
trabalho que recebemos todos 
os dias? 

Foi-se o tempo em que o 
contracheque no fi m do mês 

era sufi ciente para garantir a 
permanência de um bom pro-
fi ssional. As pessoas querem 
ser ouvidas, poder falar, co-
nhecer o que acontece em seu 
local de trabalho. Em tempos 
de smartphones e conexão 24 
horas, em que a informação 
está cada vez mais acessível, 
não se pode mais ignorar a 
comunicação interna. 

A tecnologia nos dá exce-
lentes ferramentas para isso 
e, de quebra, proporciona a 
gestores e empresários um ga-
nho imensurável: o sentimento 
de pertencimento da equipe. 
Porque quando um profi ssional 
está em um ambiente que preza 
por uma comunicação clara 
e transparente, sabe que faz 
parte daquele contexto.

Quando participamos de uma 
pesquisa interna de satisfação 
com metodologia da Great 
Place to Work, percebemos 
que os 81% de aprovação não 
vieram de graça. São resul-
tado de um esforço coletivo, 
que visa criar dentro da nossa 
empresa um grupo de pessoas 
profi ssionalmente motivadas e 
pessoalmente realizadas.

Ouvir, falar e compartilhar é 
uma tríade que há muito tempo 
deixou de ser algo exclusivo 
aos discursos de consultores 
e coachings. Precisa, cada vez 
mais, ser parte de uma cultura 
interna engajada em motivar 
para crescer. Porque o resul-
tado de um negócio depende, e 
muito, do time que diariamente 
está atuando por ele.

(*) - É CEO da Teclógica.

Gilmar Tamanini (*)

A - Projeto Inovador
Ideias transformadoras podem gerar soluções criativas para a construção 
de uma sociedade mais justa e equilibrada. Acreditando nisso, o Insti-
tuto 3M está com inscrições abertas para o 7º Prêmio para Estudantes 
Universitários. Em parceria com a Associação AlfaSol, o prêmio busca 
reconhecer e apoiar tecnicamente a implantação de um projeto inova-
dor voltado para a Tecnologia Social, com estímulo ao desenvolvimento 
tecnológico e na busca por soluções aos problemas da sociedade. A 
premiação recebe projetos inovadores nas áreas de saúde, educação 
e meio ambiente. O projeto vencedor terá R$ 50 mil, que deverá ser 
integralmente utilizado na execução do projeto. Saiba mais em (http://
www.3minovacao. com.br/blog/7-premio-instituto-3m-para-estudantes-
universitarios-abre-inscricoes).

B - Ciência para a Paz
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz abriu inscrições para o 
Desafi o “Ciência para a Paz”. A iniciativa integra o projeto temático, de 
mesmo nome, que tem como base a Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável, que norteia ações e programas das Nações Unidas 
e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável, e com 
o foco em princípios de ciência e de cidadania. O Desafi o está forma-
tado como concurso, nas categorias “Frases”, “Fotos” e “Tirinhas”. As 
inscrições poderão ser realizadas pela internet até 31 de agosto. Outras 
informações: (http://www.esalq.usp.br/cienciaparapaz/). 

C - Indústria 4.0 na Mineração
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) 
realiza, por meio do seu Centro de Competência de Mineração e Recur-
sos Minerais, o 2º Seminário Brasil-Alemanha de Mineração e Recursos 
Minerais no dia 22 de junho, no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. 
Em sua segunda edição, o seminário, que tem como objetivo proporcio-
nar aos participantes conhecimento e expertise sobre as tendências e 
tecnologias alemãs para o setor, em especial com as oportunidades da 
Indústria 4.0, terá como tema central “Mineração 4.0 – uma tendência 
em pauta: tecnologias alemãs para o setor no Brasil”. Programa e mais 
informações: (https://www.ahkbrasil.com/upload_arq/Programacao%20
Portugues_2017-05-08.pdf).

D - Cirurgia Vascular 
Começa amanhã (18) e vai até sábado (20), no Centro de Convenções 
Frei Caneca, o XV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular. Uma realização da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular – Regional São Paulo, destinado a todos os interessados no 
assunto, sejam profi ssionais médicos ou de outras áreas da saúde, 
assim como estudantes de medicina. Serão abordadas todas as áreas 
da especialidade, desde as mais complexas doenças arteriais até as 
mais comuns doenças venosas. Haverá uma área de exposições, onde 
empresas do setor de saúde apresentarão as novidades relacionadas a 
materiais médicos, hospitalares e farmacêuticos. Saiba mais em (www.
encontrosaopaulo.com.br).

E - Global Xpress 
A Inmarsat, líder mundial em comunicações móveis globais via satélite, 
confi rmou o lançamento bem-sucedido do quarto satélite de comuni-
cações de banda larga de alta velocidade de sua transformadora cons-
telação Global Xpress (GX). O Inmarsat GX é o primeiro serviço de 
conectividade de banda larga disponível em nível mundial, e foi criado 
para permitir que as comunidades de todo o mundo se benefi ciem da 
emergente sociedade digital. A equipe de lançamento da Inmarsat e da 
Boeing Network & Space Systems, fabricante do I-5 F4, estão agora ele-
vando a nave espacial até uma órbita geoestacionária, quando o satélite 
posicionará suas matrizes e refl etores solares e será submetido a testes 
de carga. Mais informações, visite (www.inmarsat.com). 

F - Vinho Dom Bosco 
Algumas marcas resistem ao tempo, fi cam na memória de gerações e 
continuam fazendo parte da vida de milhares de brasileiros, é o caso do 
Vinho Dom Bosco, o rótulo mais antigo e comercializado da indústria 
de bebidas CRS Brands. Lançado na década de 30, aos 80 anos, Dom 
Bosco mostra que ainda tem vigor para renovar, crescer e se perpetuar 
como o clássico da categoria vinho de mesa. Com unidades fabris em 
Jundiaí e em Suape (PE), que juntas somam capacidade para armaze-
nar até 20 milhões de litros, seus produtos são exportados para mais 
de 40 países na América Latina, África e Ásia. Saiba mais em: (www.
crsbrands.com.br). 

G - Gestão Odontológica
Como otimizar o uso de salas/cadeiras de atendimento? Quais as melhores 
estratégias para tornar a clínica conhecida? Como implantar ferramentas 
específi cas para fi delizar pacientes e agendar retornos? Qual a melhor 
forma de realizar o treinamento da equipe?  Ainda é falho o ensino sobre 
como gerir consultórios/clínicas quando a vida profi ssional começa a 
acontecer na prática. Enfi m, ferramentas de marketing, gestão fi nan-
ceira, gestão de pessoas e capacitação de equipes, tudo isso é oferecido 
de forma customizada pela Marketing Odonto. Isso leva a turbinar o 
crescimento de clínicas e consultórios odontológicos e trazer resultados 
surpreendentes. Saiba mais em (www.marketingodonto.com.br).

H - Efi ciência Digital 
O Grupo Quality S.A, especializada em Automação e Machine Learning , 
anuncia a 12ª edição do Integrity Forum 2017, que acontece no próximo 
dia 26, no hotel Pullman Vila Olímpia, das 8h as 18h30. O tema desta 
edição é “Tecnologia e Governança – O Brasil em busca de efi ciência e 
transformação digital”. A abertura do evento contará com a presença 
do economista Ricardo Amorim, um dos debatedores do programa Ma-
nhattan Connection da Globonews, que discutirá o tema “Recuperação 
econômica e transformações digitais - Você está preparado?”. É um 
evento tradicional no calendário do mercado de Tecnologia, Auditoria e 
Compliance, direcionado para o público de C-level e líderes empresariais. 
Outras informaçõs no site: (www.comunicacaovertical.com.br).

I - Power Professional 
Principal objetivo é formar os participantes em neurocoaching, mentoring e 
practitioner em programação neurolinguística para empoderá-los e conduzi-los 
a performances extraordinárias tanto na vida pessoal quanto na profi ssional. 
A capacitação será ministrada por Eduardo Shinyashiki, mestre em neurop-
sicologia e liderança educadora, e Daniela Shinyashiki, especialista em desen-
volvimento humano. São quatro módulos. A primeira etapa será presencial, 
entre os próximos dias 26 a 28; a segunda fase, o Programa de Aprendizagem 
Acelerada, será on-line; o terceiro módulo será presencial, de 23 a 25 de junho; 
e a última fase será on-line. Mais informações: (www.edushin.com.br). 

J - Efetividade no Autosserviço
No dia 8 de junho, das 8h00 às 18h00, no Hotel Unique, executivos e gestores 
se encontram para discutir inovações no ramo de Customer Experience e 
Inteligência Artifi cial. Em sua segunda edição no Brasil, o evento’Zendesk 
Presents: São Paulo’, traz Bruno Stuchi, CEO da Aktie Now. Com o tema 
‘Efetividade no Autosserviço’, o especialista falará sobre atendimento e trará 
cases de projetos inovadores no setor de relacionamento com o cliente, 
além de abordar sobre as últimas tendências e ferramenta que compõe 
este mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer pessoas relevantes, 
além de trocar informações que irão auxiliar a sua organização a atingir os 
objetivos esperados. Outras informações:  (www.sympla.com.br).

A - Projeto Inovador
Ideias transformadoras podem gerar soluções criativas para a construção 

D - Cirurgia Vascular
Começa amanhã (18) e vai até sábado (20), no Centro de Convenções

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal 
(IPC-S) teve ligeira elevação de 0,30%, na 
segunda prévia de maio, resultado 0,04 ponto 
percentual (pp) superior ao apurado na primeira 
prévia do mês (0,26%). A pesquisa, feita pelo 
Ibre da FGV, refere-se às oscilações de preços 
verifi cadas no período de 16 de abril e 15 de 
maio e comparados aos 30 dias imediatamente 
anteriores, nas seguintes capitais: Recife, Salva-
dor, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Brasília e Porto Alegre.

Quatro dos oito grupos pesquisados apresen-
taram avanços, com destaque para habitação 
(de -0,15% para para 0,44%) sob a infl uência, 
principalmente, da tarifa de eletricidade residen-
cial.  Após um recuo de 2,6%, na última pesquisa, 
as contas de luz tiveram alta de 1,52%. Houve 
elevação também em ritmo acima da apuração 
passada em vestuário (de -0,05% para 0,55%), 
despesas diversas (de 0,13% para 0,21%) e 

comunicação (de 1,14% para 1,22%).
Já no grupo alimentação, os reajustes perderam 

força. Na média, os preços subiram 0,16%, taxa 
bem abaixo do aumento registrado no último 
levantamento, quando a variação atingiu 0,56%. 
Em saúde e cuidados pessoais, foi registrado um 
aumento de 1,08%, inferior ao 1,2% da medição 
anterior. Nos demais grupos, ocorreram quedas: 
transportes (de -0,05% para -0,17%) e educação, 
leitura e recreação (de -0,48% para -0,53%).

Os itens com as maiores pressões infl acio-
nárias foram: tarifa de eletricidade residencial 
(1,52%); batata-inglesa (21,79%); plano e seguro 
de saúde (0,99%); pacotes de telefonia fi xa e 
internet (2,53%) e vasodilatador para pressão 
arterial (2,65%). E no sentido oposto, os itens 
com as maiores retrações foram: passagem aé-
rea (-16,67%); gasolina (-1,03%); laranja-pera 
(-8,86%); etanol (-2,08%) e perfume (-1,16) 
(ABr).

Hotelaria e Turismo teve um faturamento maior em 31% na 

comparação com o mesmo trimestre de 2016.

No primeiro trimestre des-
te ano, a receita do setor 
cresceu 9,4% nominal-

mente em relação ao mesmo 
período de 2016. O faturamento 
passou de R$ 33,710 bilhões 
para R$ 36,890 bilhões. É o que 
revela a Pesquisa Trimestral de 
Desempenho do setor realizada 
pela ABF – Associação Brasilei-
ra de Franchising.

“Trata-se de um desempenho 
bastante signifi cativo ao observa-
mos todo o contexto da economia 
brasileira e também em compa-
ração aos resultados registrados 
no primeiro trimestre de 2016, 
quando a infl ação medida pelo 
IBGE foi de 2,62%, um índice 
elevado para o período. Porém, 

Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira: luz no fi m do tunel.

O país criou 59.856 mil vagas 
de emprego formal durante 
o mês de abril. O resultado 
representa uma variação 
positiva de 0,16% em relação 
a março deste ano, conforme 
apontam os dados do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgados ontem (16) pelo 
Ministério do Trabalho. É o 
primeiro resultado positivo 
para um mês de abril desde 
2014.

Em abril de 2016, o merca-
do de trabalho formal tinha 
registrado a perda de 62.844 
mil postos de trabalho: foram 
contabilizadas 1.141.850 
admissões e 1.081.994 des-
ligamentos. Já em março 
deste ano, foram registra-
das 1.261.332 admissões e 
1.324.956 desligamentos, 

Petrobras 
vai vender 

campo 
de gás na 
Bacia do 

Amazonas
A Petrobras anunciou o 

início da etapa de venda do 
Campo de Azulão, na Bacia 
do Amazonas, como parte 
do processo de desinvesti-
mento em curso na estatal. 
A nota divulgada pela Pe-
trobras informa que estão 
sendo ofertados 100% de 
participação no campo (Con-
cessão BA-3), localizado no 
estado do Amazonas e com 
potencial para a produção 
de gás natural.

Segundo a nota, a transa-
ção em potencial “represen-
ta uma oportunidade para 
desenvolver uma descoberta 
de gás natural, perto de 
infraestrutura já existen-
te, bem como de linha de 
transmissão de energia”. O 
teaser, que contém as prin-
cipais informações sobre a 
oportunidade, bem como 
os critérios objetivos para a 
seleção de potenciais parti-
cipantes, está disponível no 
site da Petrobras.

A Petrobras informa, ain-
da, que a divulgação está em 
consonância com a sistemá-
tica para desinvestimentos 
da empresa, que foi revisada 
e aprovada pela Diretoria 
Executiva e está alinhada 
às orientações do Tribunal 
de Contas da União (TCU).  
meta de desinvestimento da 
Petrobras prevê atingir  US$ 
21 bilhões nos próximos dois 
anos (2017/18).
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Franchising registra crescimento 
de 9,4 % no 1º trimestre

Embora ainda sinta os efeitos do cenário macroeconômico, o mercado de franchising brasileiro começa 
a apresentar os primeiros sinais de recuperação

Entre os segmentos que 
apresentaram maior variação 
de crescimento nos meses de 
janeiro a março deste ano, 
Hotelaria e Turismo teve um 
faturamento maior em 31% 
na comparação com o mesmo 
trimestre de 2016.O segundo 
melhor desempenho fi cou com 
o segmento de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar, que cresceu 17% 
no mesmo período. Limpeza 
e Conservação registrou o 
terceiro melhor desempenho, 
com variação positiva de 16% 
no período pesquisado. O 
segmento mostrou ganhos de 
efi ciência ao reduzir o número 
de unidades e aumentar o fatu-
ramento (ABF).

o dado revela que a recuperação 
do ritmo de crescimento do fran-
chising é gradativa, ainda abaixo 

de dois dígitos”, afi rma Altino 
Cristofoletti Junior, presidente 
da ABF.

País registrou 59,8 mil novas vagas 
formais de trabalho em abril

ou seja, 63.624 vagas foram 
perdidas.

“Estamos tendo a alegria de 
celebrar números positivos. 
Esperamos que estes números 
positivos se estabeleçam”, co-
memorou o ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira. O setor 

de serviços foi o que registrou 
melhor resultado em abril 
deste ano, com um saldo de 
24.712 contratações, seguido 
pela agropecuária (14.648); 
indústria de transformação 
(13.689) e comércio (5.327) 
(ABr).

FGV indica pressão da conta de luz na infl ação O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, afi rmou ontem 
(16) que as medidas econômi-
cas do governo estão surtindo 
efeito e atribuiu a isso “resul-
tados melhores na economia”. 
Meirelles citou o dado divulga-
do pelo Caged, do Ministério 
do Trabalho, sobre a criação 
de 59,8 mil  vagas formais em 
abril. Também mencionou o 
Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br). O 
indicador mostrou crescimento 
de 1,12% da economia no pri-
meiro trimestre.

“O Brasil já começa a reagir. 
Ainda vivemos os efeitos de 
uma recessão muito grande. 
Mas, apesar do desemprego 
ainda muito elevado, a boa 
notícia é que o país começou a 

crescer e o emprego começou 
a reagir”, disse o ministro a 
jornalistas após um encontro 
com empresários em Nova Lima 
(MG). “A infl ação, que até um 
ano atrás era próxima de 10%, 
agora fechou abril em 4,08%. 
Isso faz com que o poder de 
compra das pessoas aumente”, 
acrescentou.

Segundo Meirelles, a previsão 
do governo é que no último 
trimestre deste ano haja cres-
cimento de 2,7% da atividade 
econômica na comparação com 
igual período de 2016. Ele des-
tacou que a projeção de cresci-
mento para o ano todo é menor, 
de 0,5%, mas trata-se de uma 
média global. “O crescimento 
que a população vai sentir é esse, 
de 2,7%”, afi rmou (ABr).

Meirelles: medidas 
econômicas

começam a surtir efeito
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A nova consciência
política do eleitor 

Na era da transparência 

e da responsabilidade, 

confi ança e 

credibilidade precisam 

ser conquistadas

A questão egóica inerente 
em boa parte de nossos 
políticos passa a ser 

cada vez mais mal vista. Pre-
cisam falar mais diretamente 
sobre benefícios, lifestyle, 
valores e contar boas e autên-
ticas histórias. O sentido de 
liberdade mudou muito para 
esse novo eleitor. Ter carro, 
por exemplo, não é mais aspi-
racional. Liberdade está agora 
na experiência e não o que é 
físico. 

Passa a ser mais difícil en-
tender eleitores pelo perfi l 
demográfico. Vivemos uma 
época marcada pelo fi m dos 
estereótipos e da construção 
da identidade. O conceito de 
juventude, por exemplo, para 
de ser números. Idade de 
espírito é o termo da vez. A 
longevidade aliada a acelera-
ção do mundo permite que os 
eleitores possam reconstruir 
quem são e suas vidas a qual-
quer momento. 

O conceito de classe social 
também vem sofrendo dete-
riorações, isso está cada vez 
mais claro nos padrões de 
consumo (menos pautado 
pelas diferenças de classe e 
mais por afi nidades e gostos 
pessoais) e consequentemente 
afeta a consciência do voto. A 
infl uência não vem mais apenas 
do topo da pirâmide. Ela fl ui 
por todos os lados. As pessoas 
se misturam e interagem muito 
mais. 

Em suma: as mudanças 
tecnológicas e culturais não 
dão mais tempo para separar 
pessoas (eleitores) em gera-
ções. Se faz necessário criar 
“clusters” através de conjun-
tos de hábitos, lifestyle. Isso 
representa um grande desafi o 
para os institutos de pesquisas 
que precisarão se reinventar 
assim como deveria preocupar 
estrategistas de campanha 
que ainda não perceberam a 
macrotransição societal em 
curso. 

O eleitor de 2018 vai querer 
que políticos saiam de cima 
do muro mas sem o “pé na 
porta”. Com as redes sociais 
e tantas outras plataformas 
presentes no cotidiano das 
pessoas, “marcas políticas” 
precisam sempre buscar uma 
forma direta de interação e 
humanização. Cada vez mais os 
candidatos precisarão mostrar, 
através de ideologias e causas, 
personalidade para estreitar 
o relacionamento com seus 
stakeholders. Mas não vale 
opinar apenas pelo ato de opi-
nar. Que os futuros candidatos 
aprendam que neste contexto 
é fundamental uma avaliação 
profunda para realmente obter 
resultados positivos.

Alguns fatores e tópicos 
precisam ser levados em con-
sideração. Por exemplo: Tal 
discurso faz parte dos valores 
da minha campanha e da 
minha história como homem 
público? Está no DNA? Em 
outras palavras, é um esforço 

genuíno que permite criar uma 
narrativa verossímil? Afi nal, 
na era da transparência e da 
responsabilidade, confiança 
e credibilidade precisam ser 
conquistadas. A autenticidade, 
nestes casos, muitas vezes, 
acaba sendo mais importante 
que a própria mensagem. Em 
outras palavras, se todo esfor-
ço de algum modo não estiver 
“linkado” com o diferencial 
central do político, o esforço 
é inútil. 

Nas últimas eleições houve 
uma quantidade alarmante de 
votos nulos e brancos: recado 
claro que a população está 
cansada do status-quo. Essa 
tendência é mundial. As pesso-
as estão cansadas de políticos 
profi ssionais. O atual eleitor 
quer sintonia com as demandas 
sociais (corpo a corpo) mas 
também quer candidatos com 
identidade forte - história, 
propostas, arquétipo e auten-
ticidade. Sairá na frente quem 
tiver um aspecto de liderança 
forte assim como viabilidade 
nas propostas e uma história 
repleta de conexões emocio-
nais. 

Sim, a internet é um caminho 
sem volta mas não adiantará 
nada querer atuar só nos 45 
dias de campanha. É necessá-
rio minerar, analisar e entender 
os dados bem antes. Haverá 
a infl uência mais incisiva de 
um eleitor renovado, cidadão 
que está ligado 24 horas e 
que deixou de ser convencido 
meramente por propaganda 
eleitoral.

Este eleitor moderno, digital 
e com uma voz que não pos-
suía, quer ser surpreendido 
positivamente e cada vez mais 
deposita interesse em um 
“portfólio” restrito de políticos 
com propostas dinâmicas, 
visionárias e criativas. Eles 
são impacientes, querem ser 
entretidos e apreciam a infor-
mação segmentada, importan-
do, no fi nal das contas, o que 
uma outra pessoa da mesma 
idade e comunidade pensa. 
Fatores como a possibilidade 
de customizar a informação, a 
acessibilidade, a autenticida-
de, a gratifi cação instantânea, 
ou seja, a necessidade imedia-
tista de resposta precisam ser 
considerados. 

O neoeleitor enxerga a polí-
tica e participa politicamente 
de modos específi cos. É com 
esta especifi cidade que os po-
líticos e os partidos precisam 
lidar. É preciso saber perceber 
sentimentos, sensibilidades e 
expectativas, estimular a par-
ticipação e oferecer respostas 
para as demandas não resolvi-
das ou não satisfeitas. Mas vale 
lembrar que a geografi a do voto 
não mudou. Respectivamente: 
estômago, bolso, coração e 
cérebro.  

A economia continua tendo 
uma importância sine qua 
non no processo decisório, 
assim como é imprescindível 
o uso da emoção por parte dos 
candidatos . 

(*) - Estrategista especializado na 
construção de marcas e reputação 

e diretor-fundador da Gabriel Rossi 
Consultoria, com passagens por 

instituições como Syracuse/Aberje, 
Madia Marketing School, University of 

London e Bell School.

Gabriel Rossi (*)

Se a proposta, de autoria do senador Alvaro Dias, for promulgada, as autoridades que hoje têm 

foro privilegiado passarão a ser processadas e julgadas na primeira instância,

como qualquer outro cidadão.

A proposta precisa de 49 
votos favoráveis para 
ser aprovada, entre 81 

senadores. Para entrar em 
vigor, depois de aprovado no 
Senado, o texto ainda terá 
que passar por dois turnos de 
votação no plenário da Câmara 
e ser promulgado.

Se a atual redação da propos-
ta, de autoria do senador Alvaro 
Dias (PV-PR), for promulgada, 
as autoridades que hoje têm 
foro privilegiado passarão a 
ser processadas e julgadas na 
primeira instância, como qual-
quer outro cidadão. Segundo 
entendimento do STF, elas 
também poderão ser presas 
após a condenação em segunda 
instância. O texto estabelece 
que as autoridades deverão 
responder na primeira instân-
cia do local onde cometeram o 
crime comum. 

A regra valeria para casos de 
crimes comuns, aqueles cometi-
dos por qualquer pessoa, como 
roubo, corrupção, lavagem de 
dinheiro, homicídio e estupro, 
previstos no Código Penal. O 
foro especial para autoridades 
estaria mantido em casos de 
crimes de responsabilidade, 
cometidos em decorrência do 
exercício do cargo público. 
De acordo com o relator da 

Isenção para 
equipamentos de 
captação de água 

A Comissão de Meio Ambiente 
da Câmara aprovou proposta que 
isenta do IPI, do Imposto sobre 
Importação (II), da Cofi ns e da 
contribuição para o PIS/Pasep a 
comercialização de equipamentos 
e serviços destinados à fi ltragem, 
tratamento ou reuso de água 
salobra ou pluvial (da chuva). O 
texto aprovado é um substitutivo 
do relator, deputado Luiz Lauro 
Filho (PSB-SP), para o projeto do 
deputado Fausto Pinato (PRB-SP) 
e outros quatro apensados. 

Originalmente, o projeto previa 
apenas isenção de IPI e de II. Ao 
analisar as propostas, Lauro Filho 
destacou o propósito em comum 
de estimular o reuso de águas das 
chuvas recorrendo a instrumentos 
econômicos de Política Ambiental. 
“Até aqui, os órgãos regulamenta-
dores têm se concentrado em ado-
tar uma abordagem de comando e 
controle, recorrendo muito pouco a 
instrumentos econômicos”, disse o 
relator, ao optar por um novo texto 
para unifi car as propostas.

A proposta determina que 
o Poder Executivo estimará o 
impacto da renúncia fi scal sobre 
o orçamento da União. O valor 
deverá constar no projeto de lei 
orçamentária apresentado depois 
da publicação da lei decorrente do 
PL 377 (Ag.Câmara).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu on-
tem (16) que, após a votação 
da reforma da Previdência, a 
Câmara inicie as discussões 
sobre o novo pacto federativo 
e a reforma tributária. Segundo 
ele, só é possível enfrentar as 
distorções e os problemas fi -
nanceiros dos entes federativos 
após a reorganização do defi cit 
da Previdência.

Maia participou da abertu-
ra da 20ª Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios e 
criticou a concentração de 
recursos públicos na União 
em prejuízo dos estados e 
municípios. “Antes da reforma 
da Previdência, que organize o 
estado brasileiro, é impossível 

a gente conseguir fazer uma 
discussão verdadeira sobre 
o pacto federativo e reforma 
tributária”, afi rmou.

“Como se faz uma reforma 
tributária, por exemplo, se to-
dos têm problemas fi nanceiros 
hoje? Como vai se constituir um 
fundo para compensar estados 
e municípios, se o próprio go-
verno federal tem um defi cit 
que é crescente e uma previ-
dência que será insolvente em 
curto prazo, se nada for feito? ”, 
questionou. Maia defendeu ain-
da a fl exibilização de despesas 
da União, estados e municípios 
para que os recursos públicos 
sejam melhor aplicados em 
saúde, educação e segurança 
pública (Ag.Câmara).
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Luis Macedo/Ag.Câmara

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.
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Foro privilegiado: Senado pode 
concluir votação ainda hoje 

Antes de presidir a segunda 
sessão de debates temáticos 
sobre a reforma trabalhista, 
ontem (16), o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, afi r-
mou que fez “tudo aquilo que 
achava que devia fazer, que 
era o debate”. Ele lembrou que 
o projeto que trata da reforma, 
está sendo discutido, além do 
Plenário, em três comissões: 
de Constituição e Justiça, de 
Assuntos Econômicos e de 
Assuntos Sociais.

"Nós vamos encerrar o deba-
te e, obviamente, aprovar ou 
rejeitar nas comissões, trazer 
para Plenário, aprovar ou re-
jeitar. Então eu espero que, até 
o fi nal desse mês, mais tardar 
na primeira semana do mês 
de junho, estejamos com essa 
matéria aprovada", estimou. 
Eunício destacou que a refor-
ma trabalhista “não prejudica 
o trabalhador brasileiro”, mas 
“adequa as relações trabalhis-
tas” e atualiza uma legislação 
que é de 1940, a CLT. 

A maioria dos senadores 
contrários à reforma trabalhista 
jamais colocou as mãos em um 
exemplar da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), disse 
durante sessão temática sobre a 
reforma o senador Ataídes Oli-
veira (PSDB-TO). Ao dizer que 
entende a opinião de senadores 
da oposição, por considerar 
importante ouvir o contraditó-
rio, Ataídes Oliveira criticou a 
afi rmação de que a reforma é 
“coisa do demônio”, feita por 
alguns parlamentares.

Segundo o senador, o pre-
sidente Michel Temer teve a 

coragem de enviar as reformas 
trabalhista e da Previdência 
para o Congresso, enquanto 
ex-presidentes, como Fernando 
Henrique Cardoso, deveriam tê-
lo feito, mas não o fi zeram. Ele 
acredita que, após os debates, 
os parlamentares estarão prepa-
rados para votar o texto.

"Alguém tem que me conven-
cer que esta reforma trabalhis-
ta, depois de sancionada pelo 
presidente, não venha gerar 
mais emprego e uma retomada 
do emprego no Brasil. Eu não 
tenho dúvida disto", declarou 
Ataídes (Ag.Senado).

Na avaliação do presidente do Senado, Eunício Oliveira, a votação da matéria dependerá apenas de um 
quórum seguro

proposta, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), os pro-
cessos envolvendo deputados 
e senadores investigados pela 
Operação Lava Jato poderiam, 
por exemplo, cair nas mãos do 
juiz federal Sérgio Moro. Isso 
porque depois da proposta 
promulgada, os processos em 
andamento de autoridades que 
têm foro privilegiado seriam re-
metidos à primeira instância.

Entre as críticas que a pro-
posta recebeu durante as dis-
cussões está a de que poderia 
proteger políticos com infl u-
ência nas primeiras instâncias 
de seus estados, que poderiam 

ter decisões sobre processos 
proteladas. 

Segundo levantamento feito 
pela Consultoria Legislativa do 
Senado, atualmente cerca de 54 
mil pessoas são benefi ciadas com 
prerrogativa de foro especial. No 
STF, têm direito a essa prerroga-
tiva: presidente e vice-presidente 
da República, ministros de Esta-
do, ministros do Supremo, juízes 
de todos os demais tribunais supe-
riores, comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, 
procurador-geral da República, 
advogado-geral da União, além 
de ministros do TCU, senadores 
e deputados.

Também têm foro privilegia-
do em caso de crimes comuns, 
mas no STJ, governadores dos 
estados e do DF, juízes dos 
tribunais regionais federais 
(TRF), dos tribunais regio-
nais do Trabalho (TRT) e dos 
tribunais regionais eleitorais 
(TREs), desembargadores dos 
tribunais de Justiça estaduais, 
integrantes do Ministério Pú-
blico da União, dos tribunais de 
Contas estaduais, municipais e 
do DF. Outras autoridades, nas 
esferas federal, estadual e mu-
nicipal, também têm prerroga-
tiva de foro em outros tribunais 
superiores (ABr).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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RENDA MENSAL DOS SÓCIOS
Condomínio de produtores Rurais (consórcio) possui 03 sócios pessoas 
físicas. Possuem um CNPJ apenas para registro de empregados nas 
fazendas. O que pode ser comprovado como renda mensal. Pode haver 
a retenção do INSS na SEFIP mensal dos sócios? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE RPA (AUTÔNOMO), SEGUE 
AS FAIXAS DE 8%, 9% E 11% OU INDEPENDENTE DO VALOR 
PAGO RECOLHE 11%? 

Informamos que a alíquota de contribuição do segurado contribuinte 
individual será de 11% quando prestar serviços para empresa e 20% 
quando a prestação de serviço se der para pessoa física. Base Legal – 
Art.65 da IN RFB nº971/09.

PAGAMENTO EFETUADO POR DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE
Empresa processa os pagamentos via conta corrente por remessa 
bancaria, deve manter os holerites assinados, mesmo tendo os 
comprovantes dos depósitos? Saiba mais acessando a íntegra 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MEI
O MEI tem direito a auxilio doença e aposentadoria por tempo de 
contribuição e idade. Para esse auxilio e aposentadoria é necessário o 
recolhimento complementar de INSS ou basta estar em dia com o DAS 
da MEI? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Na contratação de serviços prestados pelo MEI de Hidráulica, eletri-
cidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de 
veículos, a empresa tomadora estará obrigada a efetuar a retenção 
da contribuição previdenciária? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Eunício prevê conclusão da 
reforma trabalhista até junho

O presidente, no entanto, 
afi rmou que não pode prever se 
o texto será alterado pelos se-
nadores. "Modifi cações não de-
pendem do presidente, modifi -
cações dependem, obviamente, 
do Plenário e da aprovação ou 
rejeição da maioria do Plenário. 
Eu sou sempre um discípulo, 
alguém que respeita e se cur-
va às decisões majoritárias do 
Plenário — argumentou.

Eunício contou também 
que tem recebido o apelo de 
diversos governadores para 

acelerar, no Senado, a votação 
do projeto que institui o Re-
gime de Recuperação Fiscal 
dos Estados. Sua intenção 
é conversar com os líderes 
partidários para agilizar a vo-
tação da matéria. O projeto foi 
aprovado pelos deputados e 
enviado ao Senado na semana 
passada. Eunício afi rmou ain-
da que está preocupado que 
a reforma política seja votada 
até setembro, a tempo de valer 
para as eleições de 2018 (Ag.
Sernado).

Novo pacto federativo após 
reorganizar Previdência

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Maioria de senadores 
contrários à reforma
'não conhece a CLT'



“A 
comunicação nos 

universos mascu-

lino e feminino” 
é o título de uma palestra que 
venho ministrando já há um bom 
tempo nos mais diversos ambien-
tes – especialmente naqueles em 
que os ouvintes são homens e 
mulheres...

O próprio nome da palestra 
já leva automaticamente a uma 
pergunta: Homem e mulher não 
falam a mesma língua?

E a resposta, óbvia por sinal, é: 
“Sim, falam a mesma língua, en-
tretanto, os modos de a falar – que 
eu chamo de “dialetos” – são 
tão diferentes que às vezes até se 
tornam incompreensíveis!

Para início de conversa, é ne-
cessário considerar que qualquer 
comunicação pode ser literal, pa-
lavra que herdamos da expressão 
latina ad litteram – e que popu-
larmente designamos como “ao 
pé da letra” – ou fi gurada, isto é, 
que não se prende tanto à forma e 
sim ao sentido. A essa modalidade 
de comunicação os latinos deno-
minavam ad sensum, ou seja: a 
compreensão deve ser feita pelo 
sentido e não pela letra.

O homem usa a linguagem 
literal, direta, em que letra e 
sentido se identifi cam, dizem a 
mesma coisa. Particularmente, 
chamo esse estilo de “hominês”. 

A mulher usa a linguagem fi gura-
da, descompromissada, em que 
o sentido não tem muito a ver 
com a letra, podendo signifi car 
algo totalmente distinto. Dou a 
esse fenômeno o nome de “mu-

lherês”.
Se, por exemplo, dois homens 

estão viajando de carro, um deles 
diz: “pare naquele posto, que ser-
ve um lanche excelente”! O amigo 
que está dirigindo para, tomam 
seu lanche e seguem viagem tran-
quilamente. Se for uma mulher, 
ela dirá: “A lanchonete daquele 
posto tem um lanche tão gosto-
so...”! O homem vai no máximo 
murmurar um “hã, hã” e seguir 
em frente. E ela? Vai fi car fula da 
vida porque ele não parou! Se, no 
cinema ela diz ao namorado “Está 
frio aqui, não? ” ele, num gesto de 
cavalheirismo e proteção, tirará 
o paletó e o colocará sobre os 
ombros dela, que agradecerá com 
um sorriso de leve desencanto... 
ela estava “dizendo” a ele que a 
abraçasse ...

Estão os dois numa festa, frente 
a frente, e ela diz: “Olhe quem 
chegou! ” O homem olha. E leva 
um cutucão na costela: “Não é 
pra olhar assim! ”. O que houve 
aqui? Simplesmente isto: ele 
entendeu em hominês, em que 
“olhe” é o imperativo afi rmativo 
do verbo olhar; signifi ca apenas: 
“Volte os olhos para”. Mas ela 
falou em mulheres. E aí “olhe” 
não é imperativo, afi rmativo, ne-
gativo o que quer que seja. Aliás, 
não é nem mesmo verbo! É uma 
mera interjeição, do mesmo tipo 
de “Imagine! ”; “Puxa!”... E como 
quando ela fala “Imagine”, ele não 
precisa imaginar nada; e quando 
fala “Puxa!” ele não precisa pu-
xar nada, também quando ela 
fala “Olhe!”, não é para ele olhar 
NADA! Deve fi car imóvel, estático 
e apenas ampliar a capacidade 
auditiva, porque ela só está avi-
sando que vai tecer considerações 
aleatórias sobre alguém (de seu 

mesmo sexo, é claro...) que aca-
ba de adentrar o recinto... Por 
isso, as que “manjam” hominês, 

têm o cuidado de falar “Não olhe 
agora! ”

A razão desse distanciamento 
está no uso que cada um faz dos 
hemisférios que compõem seu 
cérebro. O homem privilegia o 
hemisfério esquerdo, da lógica, 
da coerência, da razão pura. A 
mulher, o direito: da emoção, da 
sensibilidade, da criatividade, da 
intuição. Nos dias atuais, e graças 
a equipamentos sofi sticados, de 
tecnologia de ponta, como RM 
– Ressonância Magnética e TC – 
Tomografi a Computadorizada, as 
neurociências comprovam essa 
antiga assertiva. 

De tudo isso, se conclui que 
para haver harmonia no rela-
cionamento entre os sexos, ele 
deve compreender a sutileza do 
mulherês e não levar ao pé da 
letra tudo o que ela diz. Princi-
palmente nos momentos em que 
a emoção prevalece, em razão de 
os ânimos estarem exaltados. É 
só considerar as tantas vezes em 
que ela disse: “Estou MORTA de 
cansaço”! “Já lhe disse isso UM 
MILHÃO de vezes”! . Ela, por sua 
vez, deve procurar, ao falar com 
ele, ser mais objetiva, concisa, 
direta, fugindo de simbologias, 
divagações e dos terríveis de-
talhes – tão detestados pelos 
homens – aproximando-se assim 
do “dialeto homines”! Ou, 
como dizia Odorico Paraguaçu: 
“Deixando os entretantos e indo 
para os fi nalmentes”!

O poema “O Homem e a Mu-
lher”, poetizando sobre essa dua-
lidade, diz: “O homem é a águia 

que voa; a mulher, o rouxinol 

que canta. Voar é dominar o 

espaço; cantar é conquistar 

a alma. O homem é o códi-

go; a mulher, o evangelho. O 

código corrige, o evangelho 

aperfeiçoa. O homem é ca-

paz de todos os heroísmos; a 

mulher, de todos os martírios 

...e fi nalizava: O homem, enfi m, 

está colocado onde termina a 

Terra; a mulher, onde começa 

o Céu”!

(*) - 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 Língua”. 
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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Variações 
do mesmo 

tema...

Para veiculação 
de seus 

Balanços, 
Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/03/2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 20/03/2017, às 14h, na sede social da Cosmed Indústria 
de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), Barueri/SP, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, 
Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. 3. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou 
a mim, Cassio Colli Badino de Souza Leite, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) 
o pedido de renúncia formulado pelos Srs. Martim Prado Mattos, Vivian Karina Trujillo Angiolucci e 
Breno Toledo Pires de Oliveira aos cargos de, respectivamente, Diretor Administrativo Financeiro, 
Diretora sem Designação Específica e Diretor sem Designação Específica da Companhia; (b) a 
eleição de novos ocupantes para os cargos de Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretor Fi-
nanceiro e Diretor Jurídico e de Compliance e reeleição dos ocupantes dos cargos de Diretor Geral 
e Diretor Tributário da Companhia; e (c) a autorização aos administradores da Companhia para a 
prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presen-
te reunião. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do 
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o 
quanto segue: I. Renúncia dos Srs. Martim Prado Mattos, Vivian Karina Trujillo Angiolucci e 
Breno Toleto Pires de Oliveira aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro, Diretora sem 
Designação Específica e Diretor sem Designação Específica da Companhia: (a) tomar conheci-
mento e aceitar os pedidos de renúncia formulados pelos Srs. (i) Martim Prado Mattos, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.978.664-5 SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.793.328.07; (ii) Vivian Karina Trujillo Angiolucci, brasileira, 
casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29.488.600-X-SSP/SP e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 290.160.738-17; e (iii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, conjunto 241, 
Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, aos cargos de, respectivamente, 
Diretor Administrativo Financeiro, Diretora sem Designação Específica e Diretor sem Designação 
Específica da Companhia, para os quais foram eleitos na Ata de Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 24 de junho de 2016, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 325.403/16-8 em sessão de 20 de julho de 2016, conforme 
cartas de renúncia por eles apresentadas à Companhia na presente data, as quais são, neste ato, 
arquivadas em sua sede; (a.1) em razão da deliberação acima, a Companhia e os Srs. Martim 
Prado Mattos, Vivian Karina Trujillo Angiolucci e Breno Toledo Pires de Oliveira outorgam-se mu-
tuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer 
obrigação e/ou valor devido em razão do exercício dos cargos de Diretores da Companhia, com 
relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia; II. Eleição dos novos 
ocupantes dos cargos de Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretor Financeiro e Diretor 
Jurídico e de Compliance e Reeleição dos ocupantes dos cargos de Diretor Geral e Diretor 
Tributário da Companhia: (b) em vista da criação de três novos cargos no âmbito da Diretoria da 
Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
nesta data, às 13:00, bem como da renúncia dos indivíduos indicados no item 5.I(a) acima, apro-
var a eleição dos Srs. (i) Juliane Dias Piotto Juabre, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da 
Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida 
Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade 
Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Com-
panhia; (ii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-
64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Ave-
nida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cida-
de Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) Juliana 
Aguinaga Damião Salem, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 
20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-65, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 
24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para 

ocupar o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia, todos com mandato unificado
de 1 (um) ano a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) aprovar, previamen-
te ao término de seus respectivos mandatos, previsto para ocorrer na data de realização da As-
sembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, a reeleição dos Srs. (i) Amaraí Furtado da Silva, brasileiro, casado, farmacêu-
tico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº M-5051224-SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob o nº 749.206.346-68, como Diretor Geral; e (ii) Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, ad-
vogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
o nº 168.106.558-40, como Diretor Tributário, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar,
Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 e com mandato
unificado de 1 (um) ano a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c.1) consig-
nar que os membros da Diretoria ora eleitos e reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram conde-
nados ou estão sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecula-
to, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defe-
sa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram,
ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do Artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concor-
rente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Compa-
nhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;
(c.2) consignar que os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus respectivos
cargos mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seus respectivos termos de posse, lavra-
dos no Livro de Atas da Diretoria da Companhia; (c.3) em vista das deliberações acima, consignar
que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Amaraí Furtado
da Silva, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº
M-5051224-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-68, como Diretor Geral; (ii) Juliane
Dias Piotto Juabre, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº
22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, como Diretora de Pesquisa e
Desenvolvimento; (iii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
248.302.438-64, como Diretor Financeiro; (iv) Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
168.106.558-40, como Diretor Tributário; e (v) Juliana Aguinaga Damião Salem, brasileira, casa-
da, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/
MF sob o nº 104.685.497-65, como Diretora Jurídica e de Compliance, todos residentes e domici-
liados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de
Castro, 4800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP
05676-120, com mandato a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária
que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e III.
Autorização aos Administradores: (d) autorizar os administradores da Companhia a praticarem
todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presen-
te ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Ju-
liana Aguinaga Damião Salem (Presidente), Cassio Colli Badino de Souza Leite (secretário). Con-
selheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. Barueri, 20
de março de 2017. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião
Salem - Presidente, Cassio Colli Badino de Souza Leite - Secretário. Diretores Eleitos: Juliane
Dias Piotto Juabre - Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, Breno Toledo Pires de Oliveira -
Diretor Financeiro, Juliana Aguinaga Damião Salem - Diretora Jurídica e de Compliance, Amaraí
Furtado da Silva - Diretor Geral, Armando Luis Ferreira - Diretor Tributário. JUCESP nº
204.788/17-1 em 04/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ativo             2016             2015
Ativo Circulante
Bancos / Caixa .................................... 461.272,98 658.197,05

Realizável a Curto Prazo
Duplicatas a Receber ........................... 248.048,85 201.845,51
Valores a Receber ................................ 179.827,53 –
Adiantamento a Fornecedores ............. 5.599,49 –
Almoxarifado ........................................ 1.671.188,17 2.073.280,34

Total do Realizavel a Curto prazo ....... 2.104.664,04 2.275.125,85
Realizável a Longo Prazo
Valores Conversíveis ........................... 1.314,90 1.314,90

Permanente
Investimentos ...................................... 790,65 790,65
Imobilizações Técnica .......................... 89.159,83 81.077,01
Intangível .............................................     60.567,33                 –

Total do Permanente .............................    150.517,81     81.867,66
Total do Ativo ........................................ 2.717.769,73 3.016.505,46

Balanço Realizado em 31 de Dezembro de 2016 / 2015
Passivo             2016             2015
Passivo Circulante
Exígivel a Curto Prazo
Fornecedores ....................................... 779.676,75 843.089,51
Obrigações Trabalhistas ...................... 206.326,23 170.642,79
Obrigações Fiscais .............................. 53.292,69 45.119,63
Obrigações a Pagar .............................     87.625,49       2.455,44

Total do Exígivel a Curto Prazo ........... 1.126.921,16 1.061.307,37
Patrimonio Líquido
Capital .................................................. 300.000,00 300.000,00
Reserva de Lucros ............................... 1.475.198,09 1.694.582,69
Saldo a Disposição da Assembléia ......  (184.349,52)   (39.384,60)

Total do Patrimonio Líquido ................. 1.590.848,57 1.955.198,09

Total do Passivo ................................... 2.717.769,73 3.016.505,46

ANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORTTTTTADORAADORAADORAADORAADORA
CNPJ 60.452.034/0001-49

Relatório da Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa 2016 / 2015

1-Das Atividades Operacionais            2016            2015
(+) Lucro Líquido do Exercício ........................ (184.349,52) (39.384,00)
(+) Depreciação ................................................ – –

(=) Lucro Líquido Ajustado ............................... (184.349,52) (39.384,00)
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante
  - Realizável a Longo Prazo
Clientes ............................................................ (226.030,87) 8.252,03
Estoques de Mercadorias ................................ 402.092,17 381.099,00
Adiantamento a Terceiros .................................    (5.599,49)                 –

(=) Total (Acréscimo) / Decréscimo do Ativo
  Circulante + Realizável a Longo Prazo ......... 170.461,81 389.351,03
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo
  Circulante + Exígivel a Longo Prazo
Fornecedores ................................................... (63.412,76) 15.379,60
Contas a Pagar ................................................ 129.026,55 (7.094,90)
Provisão de IRPJ/CSLL ................................... – –
Dividendos pagos ............................................ (180.000,00) (156.573,14)
Lucro Distribuido ..............................................                 –                 –

(=) Total Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo
  Circulante + Exígivel a Longo Prazo ............ (114.386,21) (148.288,44)
Total das Atividades Operacionais .................. (128.273,92) 201.678,59
2 - Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado ................................. (8.082,82) (4.261,45)
Aquisição de Intangível ................................... (60.567,33)  –

Total das Atividades de Investimentos ............ (68.650,15)  –
(1+2) Aumento Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa ................................ (196.924,07) 197.417,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 658.197,05 460.780,51
Variação Ocorrida no Período ......................... (196.924,07) 197.417,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 461.272,98 658.197,65

Senhores Acionistas, em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submete a apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de
Resultado, refere-se as atividades durante o exercício social encerrado em 31/12/2016 e 31/12/2015. A Diretoria

             2016              2015
Receita de Vendas ................................ 10.665.978,33 10.590.541,54
(-) Impostos e Devoluções ....................   2.025.388,90   1.734.026,82
Resultado Líquido ................................. 8.640.589,43 8.856.514,72
Custo das Mercadorias Vendidas ..........   5.473.855,59   5.545.037,63
Resultado Operacional Bruto ............... 3.166.733,84 3.311.477,09
(-) Despesas com Pessoal .................... 1.866.207,05 1.925.650,65
(-) Despesas Administrativas ................ 1.327.582,38 1.225.225,87

Demonstrativo do Resultado do Exercício encerramento em 31 de Dezembro de 2016 / 2015

             2016              2015
(-) Despesas Tributárias ........................ 67.684,27 42.698,47
(-) Despesas Financeiras ...................... 99.514,83 126.165,77
(-) Despesas não Operacionais ............. – 1.060,00
(+) Receitas não operacionais ...............       (9.905,17)       (7.672,71)
Resultado do Exercício ........................ (184.349,52) (1.650,96)
(-) Contribuição Social ........................... – 13.678,41
(-) Imposto de Renda - PJ .....................                   –       26.120,72
Saldo a Disposição Assembléia .......... (184.349,52)  131.902,83

Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente                      Pericles Ferreira Porto Junior - Contador CT/CRC: 1SP 160.017/O-6

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31 – NIRE 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2017
Data, hora e local: 27/04/2017, às 10h, em sua sede social na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, 
Barueri/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins 
Rodrigues – Secretário. Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão as 
seguintes Deliberações: Ordinariamente: (1) Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016. 
Conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, documentos esses que foram publicados no jornal “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” páginas 27,28,29 e 30; e no jornal “Empresas e Negócios” páginas 17 e 18, ambos em edição do 
dia 27/04/2017. (2) Destinação ao resultado do exercício findo em 31/12/2016. De acordo com proposta da administração, 
dar destinação ao resultado do exercício encerrado em 31/12/2016, no valor de R$ 102.817.033,00 em prejuízo, não 
apresentando resultado a ser distribuído, sendo portanto transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, 
conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas; Extraordi-
nariamente: (1) Remuneração dos Administradores. Proposta da Administração para fixação do valor da remuneração dos 
administradores da Companhia, isto é, R$ 138.000,00, cuja distribuição ocorrerá no período de 01/05/2017 à 30/04/2018. 
Após debates, as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Barueri/SP, 27/04/2017. Assinaturas: José 
Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. p/ Fundo de Investimento em Participações Cevix 
(Edson Hydalgo Junior) e, p/Nova Engevix Participações S.A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori). JUCESP – Certifico 
o registro sob o nº 213.623/17-1 em 09/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 12.586.596/0001-32

BALANÇOS PATRIMONI AIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
ATIVO   NE    31/12/16    31/12/15
CIRCULANTE       11.771         8.403
Disponibilidades 3.g 11.198 5.512
Outros Créditos 5.           461         2.760

Carteira de câmbio - 2.185
Rendas a receber 99 41
Negociação e intermediação de valores - 20
Diversos 367 516
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa) (5) (2)

Outros Valores e Bens           112            131
Despesas antecipadas 112 131

NÃO CIRCULANTE           714            658
Realizável a Longo Prazo              6               4
Outros Créditos 9.              6               4

Diversos 6 4
Imobilizado de Uso 3.d           695           637

Outras imobilizações de uso 1.158 950
(Depreciações acumuladas) (463)       (313)

Intangível 3.d             13             17
Ativos Intagíveis 19 19
(Amortização acumulada)              (6)              (2)

TOTAL DO ATIVO       12.485         9.061

PASSIVO   NE    31/12/16    31/12/15
CIRCULANTE        8.196        5.251
Relações Interdependencias 6.        2.154              -

Recursos em trânsito de terceiros 2.154 -
Outras Obrigações 5.        6.042        5.251

Carteira de câmbio 674 2.140
Sociais e estatutárias 255 -
Fiscais e previdenciárias 706 386
Negociação e intermediação de valores - 11
Diversas 4.407 2.714

NÃO CIRCULANTE              6              4
Exigível a Longo Prazo              6              4
Outras Obrigações 9.              4              4

Diversas 6 4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        4.283        3.806
Capital: 7.        4.532        4.532

De Domiciliados no país 4.532 4.532
(Prejuízos acumulados)          (249)          (726)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       12.485        9.061

Demonstração dos Resultados 2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Receitas de Intermediação Financeira     12.901     24.282      21.983
Resultado de operações com TVM - - 9
Resultado com instrum. financ. derivat. 4 52 (402)
Resultado de operações de câmbio 12.897 24.230 22.376
Despesas da Intermed. Financeira           (5)            (3)            (2)
Prov. p/créditos de liquidação duvidosa (5) (3) (2)
Resultado Bruto da Intermed. Financ. 12.896 24.279 21.981
Outras Receitas/Despesas Operac.    (12.526)    (23.156)     (22.199)
Receitas de prestação de serviços 1.380 2.526 1.209
Despesas de pessoal (5.167) (9.754) (9.243)
Outras despesas administrativas (8.057) (14.575) (12.828)
Despesas tributárias (773) (1.467) (1.215)
Outras receitas operacionais 162 203 85
Outras despesas operacionais (71) (89) (207)
Resultado Operacional 370 1.123 (218)
Resultado não Operacional   12   12 -
Res. antes Trib. s/o Lucro e Particip. 382 1.135 (218)
Imposto de Renda e Contrib. Social (49) (358) (98)
Provisão para Imposto de Renda (22) (186) (48)
Provisão para Contribuição Social (27) (172) (50)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 333 777 (316)
Juros de Capital Próprio (300) (300) -
Nº de cotas.................................: 4.531.600 4.531.600 4.531.600
Lucro/(Prejuízo) por  cota..........R$ 0,07 0,17 -0,07
Demonstração do Resultado Abrangente
Resulto do Período         333          777        (316)
Resultado Abrangente Total 333 777 (316)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros/Prej.

Eventos                                  .  Realizado Acumulados         Total
Saldos no Início período 01/07/16 4.532  (282) 4.250
Lucro líquido (prejuízo) do período  333  333
Destinações:               -            (300)          (300)
Juros capital próprio (300) (300)
Saldos no fim período 31/12/16  4.532  (249) 4.283
Mutações do Período: - 33  33
Saldos no Início Período 01/01/16 4.532  (726)  3.806
Lucro líquido (prejuízo) do período 777 777
Destinações:               -            (300)          (300)
Juros capital próprio  - (300) (300)
Saldos no fim Período 31/12/16  4.532  (249)  4.283
Mutações do Período: -  477  477
Saldos no Início Período 01/01/15  3.250  (410)  2.840
Aumento de capital  1.282  -  1.282
Lucro líquido (prejuízo) do período  (316)  (316)
Saldos no Fim Período 31/12/15 4.532  (726)  3.806
Mutações do Período:  1.282  (316)  966

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa ativid. operacionais 2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Lucro líquido (prej.) semestre/exercício 333 777 (316)
Depreciações e amortizações 81 155 130
Prov. p/créditos de liquidação duvidosa             5 3 2
Provisão de impostos no resultado           49          358            98

         468       1.293           (86)
Variação de Ativos e Obrigações       2.481       4.902      (1.103)
(Aumento) red. TVM instr. deriv. (acima) - - 316
(Aumento) redução de outros créditos 6.165 2.294 (372)
(Aumento) red. de outros valores e bens (100) 19 (61)
Aumento (red.) relações interdependenc. 2.154 2.154 -
Aumento (red.) em outras obrigações      (5.738)          435         (986)
Caixa líq. proveniente das ativ. operac.       2.949       6.195      (1.189)
Fluxos de caixa das ativid. de investim.
Alienações de: Imobilizado de uso 11 11 -
Inversões em: Imobilizado de uso (136) (220) (118)
Inversões líquidas no intangível/diferido - - (19)
Caixa líq. usado nas ativid. de invest. (125) (209) (137)
Fluxos de caixa ativid. de financiamento
Recebimento pela integraliz. de capital - - 1.282
Pagamento de juros de capital próprio (300) (300) -
Caixa líq. usado nas ativid. de financ. (300) (300) 1.282
Aum. líq. de caixa e equival. de caixa      2.524       5.686          (44)
Caixa e equiv. de caixa no início do per. 8.674 5.512 5.556
Caixa e equiv. de caixa no fim do per. 11.198 11.198 5.512

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A Multimoney Corretora de Câmbio Ltda, constitu-
ída em 17 de maio de 2010, iniciou suas atividades em 17 de agosto de 2010
e vem operando regularmente no mercado financeiro. Tem por objeto social
exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de opera-
ções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas
informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31
de janeiro de 2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apu-
ração de resultado: Os resultados das operações de compra e venda de
títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das
operações. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência; b) Estimativas contábeis: As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Corretora,
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvido-
sa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos contin-
gentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determi-
nados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimati-
vas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação; c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
"para negociação" são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria "disponíveis para venda"
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria "man-
tidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria "para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria "disponíveis para venda"
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perío-
do; d) Imobilizado de Uso e Intangível: Imobilizado de Uso. São registrados
pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens, sendo de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Sis-
temas de Transporte" e de 10% a.a. para as demais contas. Intangível. São
registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade.
São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e
amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20%
a.a.; e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social: A provisão
para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no

ano.  A provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota
de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em
21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Institui-
ções Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01 de setembro
de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015; f) Contingên-
cias: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos; g) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo.  31/12/16  31/12/15
Disponibilidades     11.198      5.512

Caixa 2.147 973
Depósitos Bancários 5.884 1.523
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.167 3.016

Total caixa e equivalentes de caixa 11.198 5.512
4. Títulos e  Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
a) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não haviam valores aplicados em
títulos e valores mobiliários. b) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não ha-
viam operações com instrumentos financeiros derivativos.
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante  31/12/16  31/12/15
Outros Créditos:  Carteira de câmbio             -      2.185

Operações de cambio de liquidação pronta -   2.185
Rendas a receber           99           41

Corretagem de câmbio a receber 99 41
Negociação e intermediação de valores             -          20

Bolsas - depósito em garantia - 20
Diversos         367         516

Adiantamentos e antecipações salariais 23 29
Adiantamentos por conta de imobilização - 28
Depósitos para compra valores e bens 196 400
Pagamentos a Ressarcir 32 -
Impostos e contribuições a compensar 19 25
Devedores diversos - País 97 34

Passivo Circulante
Outras obrigações: Carteira de câmbio         674      2.140

Câmbio vendido a liquidar - 2.135
Obrigação p/vendas realizadas-tx. flutuantes 674 5

Sociais e Estatutarias         255             -
Remuneração de capital próprio 255 -

Fiscais e previdenciárias         706         386
Impostos e contribuições sobre lucros 2 9
Impostos e contribuições a recolher 704 377

Negociações e intermediação de valores             -           11
Operações com mercado e ativos financeiros - 11

Diversas      4.407      2.714
Obrig. p/ aquis. de bens e direito 40 10
Provisão p/pagtos. a efetuar 971 913
Credores diversos - país 3.396 1.791

6. Relações Interdependencias. Em 31 de dezembro de 2016 refere-se a
ordens de pagamento a cumprir em moedas estrangeiras no montante de R$
2.154. 7. Capital Social. O capital social de R$ 4.532 está representado por
4.531,600 cotas, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionis-
tas domiciliados no país. Em Alteração contratual realizada em 04 de agosto
de 2015, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 3.532 para R$
4.532, mediante a emissão de 1.000.000 cotas, homologado pelo Banco
Central do Brasil em 31/08/15. Em Alteração contratual realizada em 14 de
abril de 2015, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 3.250 para R$
3.532, mediante a emissão de 281.600 cotas, homologado pelo Banco Cen-
tral do Brasil em 21/05/15. 8. Juros de Capital Próprio. No exercício encer-
rado em 31 de dezembro de 2016 foram pagos juros sobre capital próprio no
montante de R$ 300; e, no exercício de 2015 não houve pagamento, confor-
me faculta o artigo 9º da Lei 9249/95. 9. Contingências. Os processos judi-
ciais em curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos
assessores jurídicos, foram objeto de constituição da provisão para contin-
gências, o saldo das provisões constituídas e os respectivos depósitos ju-

diciais foram: Depósito Depósito
Saldo judicial Saldo judicial

contingências (ativo) contingências (ativo)
            2016       2016             2015      2015

Outros Passivos                  6            6                  4           4
Total                  6            6                  4           4
9.1. Natureza das contingências. A Corretora é parte envolvida em proces-
sos em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera admi-
nistrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes des-
ses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada
pela opinião de seus consultores legais externos. 9.2. Passivos contingen-
tes não provisionados no balanço. Em 31 de dezembro de 2016, existiam
processos judiciais cuja avaliação de risco efetuada pelos assessores le-
gais foi de risco possível. O passivo contingente é incerto e depende de
eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recur-
sos, assim sendo não foram provisionados os processos de risco possível,
que estavam avaliados pelos advogados no montante de R$ 55 (R$ 100 em
2015). 10. Gerenciamento da Estrutura de Capital.  Visando o atendimento
à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição,
adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto
de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação
de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com
os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexida-
de dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 11. Risco Operaci-
onal. Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de
gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução
CMN 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e
política de risco operacional, os procedimentos de documentação e
armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamento do risco
operacional e o processo de divulgação das informações. 12. Risco de
Mercado. O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma centra-
lizada, por área administrativa que mantêm independência com relação à
mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a atender as exigências
da resolução CMN 3.464 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de
mercado, nos prazos estabelecidos. 13. Ouvidoria. O componente organi-
zacional encontra-se em funcionamento, desde 18 de fevereiro de 2011, e a
sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução
CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

EDUARDO PAUL CUNHA - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente
Sobre as Demonstrações Contábeis

São Paulo, 26 de abril de 2017. Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo/SP.
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Multimoney
Corretora de Câmbio Ltda. ("Instituição"), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício e semestre findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício e semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à "Institui-
ção", de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercí-
cio anterior. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2015 apresentados para fins de comparação foram anteri-
ormente por nos auditados cujo relatório continha ressalva quanto ao saldo
da conta de Disponibilidades em Moedas Estrangeiras em espécie estava
composto pelo total de moedas estrangeiras equivalentes a R$ 150 mil, em
processo de levantamento. O saldo da conta Valores a Classificar R$ 264 mil
está sendo conciliado pela tesouraria da administração. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do audi-
tor. A administração da "Instituição" é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião so-

bre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 'as "Ins-
tituição" autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a "Instituição" ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da "Instituição" são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intenci-
onais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da "Instituição"; - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da "Instituição". Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a "Ins-
tituição" a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de au-
ditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Sidney Rey Veneziani - Contador - CRC 1SP061028/O-1

North You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 15.376.895/0001-30 - NIRE: 35.226.456.225

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 04/05/2017
Data, Hora e Local: 04/05/17, às 13h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjun-
to 41, sala 19, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o
capital social  para o montante de R$ 10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio.
Encerramento: A ata foi lida e aprovada foi assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo, 04/05/17. Yp
Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda - Abrão Muszkat -Tibério Construções e Incorpora-
ções S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério - I.B.J.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A, Marcelo Rezende
Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Open You Empreendimento Imobiliário Ltda.
NIRE 35.226.453.641 CNPJ/MF n.º 15.376.907/0001-27

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 04 de Maio de 2017
Data, Hora e Local: 04/05/17, às 11h30min, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º
andar, conjunto 41, sala 27, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Re-
dução de capital social da empresa para o montante de R$ 10.000,00 , sendo esta redução proporcional às quotas
de cada sócio. Encerramento: A ata foi lida e aprovada foi assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo,
04/05/17. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.- Abrão Muszkat - Tibério Construções e
Incorporações S.A. - Carlos Eduardo Araújo Tibério, Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

You 4 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 12.541.929/0001-07 - NIRE: 35.224.597.042

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 04/05/2017
Data e Local: 04/05/17, às 10h, sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 14, Vila
Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat;
Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução de capital social para o montan-
te de R$ 10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: A ata foi lida e apro-
vada foi assinada por todos os sócios e presentes. SP, 04/05/17. YP Real Estate Empreendimentos e Participa-
ções Ltda-Abrão Muszkat, Tibério Construções e Incorporações S.A.-Carlos Eduardo de Araújo Tibério, Concord
Incorporações Imobiliárias Ltda.-João Carlos Moralez. Abrão Muszkat-Presidente, Eduardo Muszkat-Secretário.
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Fotos: Divulgação

“Meu metabolismo é lento” quem nunca deu essa 
desculpa ao perceber os quilinhos a mais na ba-
lança? Não é de hoje que este termo está na mira 

de quem deseja emagrecer. E apesar de tão famoso, poucas 
pessoas sabem de fato como ele infl uencia no peso. Muito 
mais do que um mecanismo que “magicamente” transforma 
o que comemos nos temidos pneuzinhos, o metabolismo é 
um sistema complexo de reações bioquímicas responsáveis 
por construir ou desconstruir moléculas, tudo para manter 
nosso organismo funcionando. E o que isso tem a ver com 
o ganho de peso? Acontece que diversos fatores orgânicos 
ou do próprio estilo de vida podem determinar como o me-
tabolismo trabalha: certas situações podem deixá-lo mais 
propenso a aumentar nossas reservas energéticas, o que, 
na maioria das vezes, signifi ca elevar os depósitos de gor-
dura; enquanto outras ações podem estimular, justamente, 
o caminho contrário, favorecendo a perda de peso. Quer 
saber se o seu problema com a balança é realmente fruto 
de um metabolismo lento e quais atitudes você deve mudar 
para reverter esse cenário? Saiba mais agora:

Metabolismo x peso
Embora o metabolismo englobe todas as funções orgâni-

cas, sua principal associação tem sido justamente a questão 
do peso. Afi nal, o quanto esse mecanismo infl uencia na 
composição corporal? De acordo com a nutricionista Sinara 
Menezes, para compreender essa relação é fundamental 
entender como engordamos ou emagrecemos “Nosso peso 
é determinado principalmente pelo balanço energético, um 
termo que corresponde ao total de calorias que consumimos 
ao longo do dia menos o que gastamos no mesmo período. 
Quando consumimos mais calorias do que gastamos, esse 
saldo é positivo e propicia o ganho de peso, pois o organismo 
armazena a energia excedente, principalmente, na forma 
de gordura. Já no caso contrário, quando gastamos mais 
do que consumimos, emagrecemos, pois o corpo busca 
energia nessas reservas”.

É neste ponto que entra a relação metabolismo x peso: 
um dos maiores responsáveis por esse gasto é, justamente, 
o metabolismo basal – uma taxa que defi ne o quanto nosso 
organismo queima em repouso “Ele corresponde à energia 
utilizada quando o individuo está descanso, ou seja, sem 
fazer qualquer esforço e em jejum. Representa o que o corpo 
queima para manter as funções vitais como o batimento 
cardíaco, a respiração, o sono, etc. Curiosamente, é respon-
sável pela maior parte da energia consumida diariamente, 
representando de 60 a 70% do gasto calórico total” – explica 
a especialista da Nature Center. É aí que mora o problema 
do metabolismo lento: nesse estado, o corpo diminui o gasto 
energético e passa a realizar essas funções com o mínimo 
de queima calórica possível. Resultado: mesmo fazendo 
dieta, a pessoa tem difi culdade de perder peso.

O que causa o metabolismo 
lento?

De acordo com a especialista, o metabolismo não é uma 
taxa permanente, mas um mecanismo fl exível, que reage e 
se adapta as condições de vida do indivíduo, sobretudo em 
relação à alimentação “O metabolismo sofre infl uência de 
diversos fatores como a genética, idade, peso, sexo e, até 
mesmo, problemas de saúde como alterações hormonais e 
patologias específi cas. Porém, para um indivíduo saudável, 
sem maiores complicações de saúde, o metabolismo lento 
pode ser fruto de maus hábitos, principalmente em relação 
à dieta e ao nível de atividade (sedentarismo)”. 

A dieta desbalanceada, em particular, propicia um me-
tabolismo lento, pois é baseada, na maioria das vezes, em 

Metabolismo lento: como identifi car 
e reverter o problema que pode 

prejudicar a perda de peso
Medidas simples podem ajudar 
o organismo a sair do estado 
de armazenamento de gordura, 
favorecendo o emagrecimento

alimentos que não demandam grande esforço do organismo 
durante a digestão. “Além de não propiciarem um gasto caló-
rico signifi cativo durante sua metabolização, alimentos como 
carboidratos simples, refi nados, açucarados, farináceos e 
produtos altamente processados, liberam muita glicose de 
uma vez, gerando picos de açúcar no sangue. Nessa situação, 
o corpo passa a liberar insulina – um hormônio responsável 
por tirar a glicose do sangue. O problema é que, em excesso, 
esse cenário propicia o acúmulo de gorduras, sem contar 
que a constante ação da insulina impede o trabalho do seu 
hormônio contra regulador: o glucagon, que é responsável, 
justamente, por reduzir as res ervas energéticas. Enquanto 
a insulina está alta, o glucagon não é liberado no organismo. 
Por isso, é essencial reduzir o consumo de alimentos que 
sabotam o metabolismo”.

E os outros 40%?
Se repararmos, ainda restam de 30 a 40% na conta total 

do gasto metabólico. E eles são, justamente, os fatores que 
dependem da ação direta do indivíduo. De 20 a 30% do 
gasto energético é fruto de atividades físicas, desde andar 
até praticar esportes, podendo variar conforme a compo-
sição corporal do indivíduo, a intensidade do exercício 
e seu condicionamento físico. Já os outros 10% vem do 
trabalho da digestão e, como vimos, escolhas inadequadas 
podem sabotar esse gasto. Por outro lado, uma alimentação 
balanceada e rica em alimentos que estimulem a termo-
gênese – processo pelo qual o corpo queima calorias para 
estabilizar sua temperatura – pode acelerar o metabolismo 
e potencializar o ga sto de energia.

Revertendo o problema
Salvo em casos específi cos, no qual o metabolismo é 

travado por algum problema de saúde, algumas medidas 
simples podem ajudar a reestabelecer o ritmo e facilitar a 
perda de peso. De acordo com Sinara, é aconselhável:

Alimentar-se regular-
mente: “muitas pessoas 
acreditam que fi car longos 
períodos sem comer para 
compensar um eventual 
deslize na dieta pode ajudar 
a balancear as calorias con-
sumidas. O problema é que 
isso não é efi caz: o organismo 
entende como uma privação 
e não um estímulo, e pode 
reduzir ainda mais o gasto 
basal para preservar seu 
funcionamento.” Por isso, é 
desaconselhado fi car longos 
períodos de jejum ou seguir 
regimes radicais; 

Monte um cardápio equi-
librado: sempre tenha no 
prato, de maneira balance-
ada, carboidratos, proteínas 
e gorduras. As proteínas 
demandam maior energia 
para serem digeridas e as 

gorduras (boas) auxiliam na quebra das próprias gor-
duras armazenadas no organismo. Essa combinação 
também ajuda a retardar a liberação da glicose vinda 
dos carboidratos, tornando-os menos impactantes na 
dieta. “Um exemplo clássico é o tradicional prato bra-
sileiro de arroz com feijão e bife. Porém, substituindo o 
arroz branco pelo integral, a carne por um corte magro 
e, obviamente, moderando na quantidade”. 

Consuma fi bras: Outro ponto importante é sempre incluir 
fi bras no cardápio. Por exigirem um esforço maior para 
serem digeridas, as fi bras ajudam a retardar a libera-
ção de glicose no organismo e prolongam a sensação 
de saciedade. “Por isso aconselha-se a substituição 
do pãozinho branco pelo integral, seu impacto sob a 
glicemia é bem menor”. 

Aposte nos termogênicos: E claro, eles não poderiam 
fi car de fora: substâncias como o chá verde, a casca de 
laranja amarga, a cafeína, a pimenta, o gengibre e o chá 
de hibisco, por exemplo, são famosos pela capacidade 
em estimular a termogênese e, dessa forma, aumentar 
a taxa metabólica. Alvo de muitos estudos, eles podem 
complementar a dieta e otimizar o gasto energético.   

Exercício e repouso adequado: Praticar alguma atividade 
física é fundamental para aumentar a taxa metabólica, 
além disso, músculos são grandes queimadores de 

energia, mesmo em repouso. Logo, praticar atividades 
como musculação mantem o metabolismo acelerado 
mesmo horas após o término do exercício. Da mesma 
forma, é fundamental repousar, além de o descanso ser 
fundamental para a recuperação muscular, a qualidade 
do sono infl uencia na produção e liberação de diversos 
hormônios. 

Felizmente, um dos alimentos mais eficazes na hora 
de destravar o metabolismo é justamente um dos mais 
apreciados pelo brasileiro: o café. Por ser rico em ca-
feína, a bebida é capaz de estimular a termogênese, 
aumentar concentração e, até mesmo, a disposição 
para praticar exercícios.  Contudo, isso não significa 
que basta tomar litros da bebida e esperar os resulta-
dos, é preciso inseri-la adequadamente na dieta. “Se o 
objetivo é perder peso, o ideal é tomar a bebida pura, 
sem adoçar. Além disso, é fundamental que toda ali-
mentação esteja de acordo, pois, apesar de potente, a 
cafeína sozinha não faz milagres”.

E para aqueles que não são tão fãs assim do cafezinho, 
existem alternativas: chá verde, chá preto e diversos suple-
mentos alimentares são tão ricos em cafeína (ou até mais) 
quanto o famoso matinal. Porém, Sinara fi naliza alertando 
que, para todos, é preciso moderação no consumo “Por 
estimularem o ritmo cardíaco e aumentarem o estado de 
alerta não são recomendados a todos e devem ser consu-
midos em horários específi cos para não atrapalhar o sono. 
Por isso é fundamental sempre buscar a supervisão médica 
para saber a forma segura de incluí-los na dieta”.

Fonte: Nature Center
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A expansão da 
Computação em Nuvem 
no mundo corporativo

Alguém duvida que 

vivemos hoje um 

dos momentos mais 

disruptivos da história, 

e os grandes avanços só 

são possíveis graças à 

tecnologia? Sem dúvida, 

a estrutura do setor 

de TI está totalmente 

diferente para 

acompanhar as novas 

demandas do mercado, 

que vive seus dias mais 

digitais

Pequenas e médias em-
presas, antes com limi-
tação de orçamentos, 

não tinham estruturas para 
competir com as grandes cor-
porações. Em contrapartida, os 
conglomerados empresariais 
eram lentos, não conseguiam 
adotar novas tecnologias e 
muito menos se reinventarem. 
Agora, com a disseminação da 
Computação em Nuvem, ou 
Cloud Computing, as regras 
mudaram e o mercado iniciou 
uma nova dinâmica de trabalho 
totalmente diferente do que 
tínhamos há poucos anos.

De forma tímida, as aplica-
ções em Nuvem começaram a 
ganhar força com os sistemas 
de e-mail. Em busca de dispo-
nibilidade a qualquer hora do 
dia e da noite, hoje a maioria 
das empresas do mundo utili-
zam Cloud para e-mail. A Com-
putação em Nuvem começou 
como um experimento, percor-
reu um longo caminho e já está 
começando a ser considerada 
crítica para as empresas. Em 
sua primeira década, Cloud 
não foi rapidamente aceito 
pela área de TI, que ainda tra-
balhava apenas com soluções 
e equipamentos próprios. Mas, 
olhando para seu estágio atual, 
temos a garantia que as oferta 
em Nuvem se tornaram madu-
ras e muito mais seguras do 
que nos primórdios. Com isso, 
ganhou a atenção da área de 
TI e de outros departamentos, 
dominando todas as áreas das 
empresas. 

Por isso, é possível afi rmar 
que a transformação digital das 
empresas será feita por meio de 
ambientes Cloud. Companhias 
que buscam agilidade estão 
procurando oportunidades 
nas soluções em Nuvem para 
criar novos serviços e modelos 
de negócios inovadores que 
as ajudem a reduzir custos 
e tempo, aumentando a pro-
dutividade e criando efi ciên-
cias operacionais para seus 
negócios. Os serviços estão 
crescendo para Infraestrutura 
como Serviço (IaaS), Software 
como Serviço (SasS), Plata-
forma como Serviço (PaaS) e 
Business Proccess como Ser-
viço (BPaaS). Os paradigmas 
de propriedade estão sendo 
defi nitivamente esquecidos ao 
serem substituídos por novos 
modelos. Novas formas de me-
dição e de cobrança vão ganhar 
novos adeptos a cada dia. O 
modelo que conhecíamos de 
compra de equipamento deixa-

rá de existir para ceder espaço 
a um outro, mais moderno, de 
uso conforme a necessidade do 
momento e com pagamento 
fl exível. 

Com Cloud Computing, as 
empresas promoverão novos 
níveis de experiência e de re-
lacionamento entre funcioná-
rios, fornecedores, parceiros 
e clientes. Toda a estratégia 
empresarial corporativa será 
revista e TI estará mais pre-
sente nas organizações, com 
um papel mais estratégico. 
A infraestrutura deixará de 
ser coadjuvante para estar no 
centro das decisões e os CIOs 
terão novas possibilidades para 
atuarem como orquestradores 
dos serviços empresariais, 
uma vez que tudo estará co-
nectado.

Essa mentalidade direcio-
nada para novos serviços e 
a promoção da experiência 
dos clientes irá requerer uma 
mudança cultural, bem como 
uma transição para um modelo 
operacional orientado confor-
me o uso e a necessidade de 
recursos. Essa transição tam-
bém aumentará a fl exibilidade 
das empresas e permitirá que 
a área de TI auxilie, de forma 
ainda mais efi caz, o crescimen-
to do negócio.

Durante a última década, 
a Computação em Nuvem 
amadureceu em várias frentes, 
inclusive em segurança. Pes-
quisas apontam que ambientes 
e aplicações armazenados em 
Data Centers externos de 
qualidade são duas vezes mais 
seguros que as estruturas de TI 
locais, além de serem mais mo-
dernos, baratos e fl exíveis. Por 
isso, não considero prematuro 
afi rmar que esse novo mundo 
Cloud será predominante nas 
organizações e teremos uma 
reversão de cenário, com quase 
todas as aplicações e sistemas 
em Nuvem.

À medida que aumenta a 
pressão para mover para os 
serviços, aplicações e infraes-
truturas para Cloud Compu-
ting, mais organizações estão 
agilizando seus projetos para 
potencializar os ganhos desse 
novo ambiente. Até 2021, 
mais da metade das empresas 
globais terão estruturas total-
mente armazenadas na Nuvem 
(Cloud-all-in).

Esse novo ciclo demandará 
um novo planejamento das 
empresas e uma capacidade 
ainda maior dos Data Centers 
externos, que deverão ter um 
volume cada vez maior de 
clientes. No Brasil, o movi-
mento ganhou força por conta 
da pressão enfrentada pelas 
companhias para reduzirem 
custos ao longo do ano passa-
do, e, sem dúvida, terá maior 
volume nos próximos anos. 
Ao mudar a lógica do budget 
das empresas, do modelo de 
compra para o de pagamento 
conforme a utilização, teremos 
um novo cenário disruptivo. As 
empresas que não aderirem 
ao Cloud fi carão de fora desse 
capítulo da história!
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News@TI
Nutanix amplia a escolha do cliente com novas 
opções de hardware e modelo na nuvem

@A Nutanix, empresa líder em computação em nuvem empresa-
rial, anuncia que seu software Enterprise Cloud Platform está 

disponível para implantação nos servidores de rack Hewlett Packard 
Enterprises (HPE) ProLiant® e blade Cisco UCS® B-Series, adicio-
nando suporte para a plataforma UCS C-Series. Com este anúncio, 
a Nutanix está atendendo à demanda de grandes empresas e pro-
vedores de serviços por uma forma mais fl exível de utilizar o seu 
software Enterprise Cloud Platform, ao mesmo tempo em que cria 
oportunidades de comercialização para seus canais e integradores 
de sistemas (www.nutanix.com).

Tecnologia para o monitoramento online de 
dados clínicos

@A mCare desenvolveu um sistema inovador que permite o 
acompanhamento e compartilhamento online das condições de 

saúde do usuário. O mCare possibilita a transmissão em tempo real 
de indicadores clínicos – como temperatura, pressão arterial, taxa 
de glicose, entre outros – para um médico, hospital, plano de saúde 
ou qualquer outro destinatário indicado pelo usuário. Trata-se de 
um sistema extremamente útil também para pacientes internados 
sob regime de home care.

Um grupo de pesquisadores do Instituto de Ciências Mate-
máticas e de Computação (ICMC) da USP, campus de São 
Carlos, desenvolveu um software que promete detectar de 

forma mais efi ciente essas ações de difamação fraudulenta em 
sistemas de recomendação on-line.

Denominado Orfel (sigla em inglês de Online-Recommendation 
Fraud ExcLuder), o sistema foi desenvolvido durante o mestrado do 
estudante Gabriel Perri Gimenes e dos projetos de pesquisa Divisão 
relacional por similaridade em banco de dados e Processamento 
analítico de grandes grafos, realizados com o apoio da FAPESP. Os 
resultados da aplicação do novo método foram descritos em um 
artigo publicado na revista Information Sciences.

“O algoritmo foi capaz de detectar mais de 95% de potenciais 
ataques maliciosos em sistemas de recomendação on-line e com 
maior efi ciência do que um dos principais algoritmos usados hoje 
para essa fi nalidade”, disse Gimenes à Agência FAPESP.

De acordo com o estudante, que realiza doutorado também com 
Bolsa da FAPESP, o novo método é voltado a identifi car um com-
portamento, chamado de lockstep, em sistemas de recomendação 
de lojas on-line, como o Google Play e a Amazon.

Com o intuito de aumentar sua base de clientes, essas empresas 
utilizam um sistema de recomendação em que os usuários fazem 
reviews (avaliações) sobre os produtos ou serviços que adquiriram 
e dão uma nota que varia de 0 a 5 estrelas, por exemplo.

Esses sistemas de recomendação, contudo, são suscetíveis ao 
comportamento de lockstep em que, em uma ação coordenada, 
um grupo de usuários com perfi s falsos atribui, ao mesmo tempo, 
uma mesma nota baixa a um conjunto de produtos com o intuito 
de rebaixar sua reputação.

“Suponhamos que um grupo de cinco usuários de uma loja de 
aplicativos on-line dê uma nota baixa para um determinado aplicativo 
às 22 horas de um dia qualquer e esse mesmo grupo de pessoas 
faz reviews negativos de outro aplicativo um dia depois. Isso são 
indícios do comportamento de lockstep”, explicou Gimenes.

A difi culdade de identifi car esses ataques de múltiplos usuários 
falsos interagindo com vários produtos em momentos aleatórios é 
que eles ocorrem em meio a milhões de avaliações de produtos por 
usuários por segundo e, por isso, podem ser camufl ados. O ponto 
fraco desses ataques, entretanto, é que eles costumam ocorrer em 
uma mesma janela de tempo e em fl uxos ou bursts, como denomi-
nam os pesquisadores.

A fi m de identifi car esses padrões de comportamento, o algo-
ritmo desenvolvido por Gimenes, em parceria com os professores 
Robson Leonardo Ferreira Cordeiro e José Fernando Rodrigues 
Júnior, do ICMC, acompanha as avaliações feitas pelos usuários 
em um sistema de recomendação on-line e verifi ca, por exemplo, 
se elas foram feitas em um mesmo intervalo de tempo e se têm as 
mesmas notas. Se isso ocorrer, o software indica esses comporta-
mentos suspeitos para que possa avaliar tratar-se ou não de ações 
fraudulentas. Confi rmadas as suspeitas, a empresa pode banir os 
autores das avaliações e remover todas as interações que tiveram 
em sua base de dados.

Software detecta difamação 
fraudulenta em sites de 

comércio eletrônico
As empresas de comércio eletrônico (e-commerce) que utilizam recomendações feitas por seus 
clientes em seus sites para promover seus produtos e serviços estão sujeitas a ação de falsos usuários. 
Em um plano coordenado, eles podem avaliar negativamente um determinado produto, por exemplo, 
com o intuito de desestimular sua compra por novos consumidores

“A ideia é que uma empresa de comércio eletrônico olhe para as 
listas de comportamentos suspeitos detectados pelo sistema e faça 
uma análise manual ou automatizada a fi m de confi rmar tratar-se 
ou não de lockstep”, um comportamento muito mais raro, porém 
mais fácil de ser detectado do que um ataque individual à reputação 
de um produto”, comparou Gimenes.

Um só computador – A efi ciência do novo algoritmo em detectar 
potenciais ataques lockstep foi avaliada por meio de dados sintéticos 
de interações entre usuários e produtos em um sistema hipotético 
de recomendação on-line. Os pesquisadores geraram artifi cialmente 
ataques no sistema e rodaram o algoritmo em um único computador 
para avaliar sua capacidade de detecção em comparação com um 
algoritmo chamado CopyCatch.

Considerado o estado da arte, o algoritmo desenvolvido por 
pesquisadores americanos utiliza uma abordagem semelhante à 
do Orfel para detectar comportamentos artifi ciais entre usuários 
e páginas no Facebook – como curtidas fraudulentas –, usando, 
porém, clusters computacionais (conjunto de computadores que 
trabalham de forma coordenada).

Os resultados das análises de desempenho indicaram que, mesmo 
sendo executado em único computador, o Orfel foi capaz de de-
tectar mais de 95% dos ataques simulados e em período de tempo 
comparável ao que o CopyCatch levou para executar a mesma 
tarefa usando mil computadores.

“Demonstramos que a combinação de técnicas de computação, 
como o processamento paralelo centrado em disco, pode ser uma 
alternativa aos clusters computacionais para solucionar problemas 
como o de detecção de difamação fraudulenta”, afi rmou Gimenes. 
De acordo com os pesquisadores, o algoritmo também pode ter 
outras aplicações, como para caracterizar a promoção ilegítima de 
publicações (posts) e páginas no Facebook e identifi car citações 
cruzadas por revistas científi cas.

O artigo Orfel: Effi cient detection of defamation or illegitimate pro-
motion in online recommendation (doi: 10.1016/j.ins.2016.09.006), 
de Gimenes e outros, pode ser lido por assinantes da revista In-
formation Sciences em www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0020025516307320.

Data, Hora e Local: 08/12/2016, às 13:30 hrs, na sede social. Presença: totalidade.  Mesa: Elizabeth 
Pavan - Presidente, João Luciano Granado - Secretário.  Convocação: Dispensada. Ordem do Dia e 
Deliberações: Por unanimidade de votos, a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social, 
passando, doravante, a vigorar com a redação que está acostado com a presente ata e que fica fazendo 
parte integrante e inseparável desta, cujo teor já era do conhecimento de todos. Encerramento: A ata 
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Elizabeth Pavan (Presidente), João Luciano 
Granado (Secretário). Acionistas: Novênio Pavan Participações S/A p. Elizabeth Pavan, Enide Pavan, 
Agepan Participações S/A p. Thiago Cunha Pavan, Elizabeth Pavan. Jucesp registrada sob o nº 2110/17-
9 em 05/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I - 
Denominação, Sede, Duração e Objeto Social - Artigo 1.º - Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais 
é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto e pela legislação aplicável, com sede e foro 
jurídico em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, podendo, a critério da Diretoria, estabelecer fábricas, 
filiais, agências ou escritórios em todo o território nacional. Artigo 2.º - A sociedade tem por objeto: a 
atividade industrial de desbobinamento, corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser; o 
comércio de metais em geral; e a prestação de serviços de manuseio, arrumação e transbordo. Artigo 
3.º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 4.º 
- O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 115.000.000,00, dividido em 1.222.703 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 5.º - Cada ação dá o direito a um voto nas AGs. 
Artigo 6º - A Companhia pode emitir certificados de ações, múltiplos ou não, assinados por 02 Diretores, 
sendo um deles o Diretor Presidente. As ações podem ser desdobradas ou agrupadas em um ou mais 
certificados por solicitação do acionista. § Único - Os serviços de registro, averbação, conversão, 
transferência ou desdobramento de ações, solicitados pelos acionistas, devem ser efetivados no prazo 
de quinze dias e cobrados a preço de custo. Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 7.º - Os acionistas 
realizam AGO dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, podendo 
realizar AGEs sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. § Primeiro - As Assembleias 
Gerais são convocadas pela Diretoria na forma da lei; o edital é também enviado por telex, telegrama 
ou telefax a todos os acionistas da Companhia, obedecidos os prazos legais para a convocação. § 
Segundo - Os trabalhos da AG são conduzidos por um Presidente e um Secretário, escolhidos dentre 
os acionistas presentes à Assembleia. As atas das Assembleias Gerais são lavradas na forma da Lei, 
e cópias delas devem ser enviadas pela Diretoria a todos os acionistas, para o endereço que tiver sido 
indicado à Companhia, no prazo de cinco dias úteis. Artigo 8.º - Sem prejuízo do disposto em Lei e neste 
estatuto, são ainda de competência da AG dos Acionistas as seguintes atribuições: (a) estabelecer 
normas gerais de gerência e administração da Companhia, na forma da Lei e destes estatutos; (b) eleger 
e destituir diretores, estabelecer-lhes atribuições adicionais e funções especiais, fixando sua remuneração; 
(c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar os livros e papéis da Companhia; (d) manifestar-se sobre 
o relatório de administração e as contas da Diretoria, apreciando os mesmos; (e) estabelecer a 
remuneração dos membros da Diretoria da Companhia; (f) aprovar o orçamento anual da Companhia; 
(g) aprovar a aquisição ou a alienação, pela Companhia, de participação societária em qualquer outra, 
exceto aquelas participações adquiridas em razão de incentivos fiscais, ou sobre a constituição de 
sociedades controladas ou subsidiárias integrais; (h) aprovar a celebração, alteração ou rescisão de 
quaisquer Acordos de Acionistas ou Quotistas em que a Companhia figurar ou em consórcios de empresas; 
(i) aprovar a alienação, oneração ou arrendamento, por qualquer forma, de bens do ou para o ativo 
permanente ou direitos a eles relacionados, acima do limite individual de R$ 1.100.000,00; (j) aprovar a 
celebração, alteração ou rescisão de contratos referentes a transferência de tecnologia, licenciamento 
de marcas, patentes, franquias, distribuição, representação comercial ou assemelhados, bem como 
sobre a venda, compra, cessão, oneração ou transferência a qualquer título de direitos pertinentes à 
propriedade intelectual; (k) aprovar a execução de operações financeiras pela Companhia acima do 
limite de R$ 1.100.000,00; (l) aprovar a cisão, fusão, incorporação ou liquidação da Companhia ou de 
suas coligadas ou controladas; (m) criação de ações preferenciais, partes beneficiárias, bônus de 
subscrição, debêntures, opções ou a emissão de qualquer título ou valor imobiliário; (n) organizar o 
regimento interno da Companhia; (o) determinar o conteúdo de voto a ser exercido pela Companhia em 
assembleias gerais, reuniões de quotistas ou alterações contratuais de empresas das quais a Companhia 
participe, bem como nomear uma pessoa para representar a Companhia. Artigo 9.º - As deliberações 
das Assembleias Gerais são tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes, a não ser nos 
casos previstos no Artigo 10 deste Estatuto. Artigo 10 - As deliberações sobre as matérias abaixo e 
respectivas implementações são sempre tomadas por maioria de acionistas que representem, no mínimo, 
2/3 das ações da Companhia: (a) quaisquer alterações deste Estatuto; (b) distribuição de dividendos 
inferiores aos estabelecidos neste estatuto; (c) contratação de empréstimos ou financiamentos pela 
Companhia; (d) matérias estabelecidas nas alíneas (g) à (n) do Artigo 8.º deste estatuto. Capítulo IV - 
Administração - Artigo 11 - A Companhia é administrada por uma Diretoria, cujas atribuições são definidas 
neste Estatuto Social, sem prejuízo de outras que venham a ser posteriormente definidas em Assembleia 
de Acionistas, composta por no mínimo 2 Diretores e no máximo 4, designados Diretor Presidente, 
Diretor Vice Presidente, Diretor Superintendente e Diretor Gerente, eleitos pela Assembleia Geral, para 
mandato de três anos, admitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral fixa a cada ano a 
remuneração global da Diretoria, cabendo a Diretoria estabelecer os honorários de cada Diretor, 
observando o limite global estabelecido pela Assembleia. § Segundo - Em caso de vacância de qualquer 
cargo de Diretor, a Assembleia Geral deve, no prazo de 30 dias, eleger um substituto. Parágrafo Terceiro 
- O Diretor ausente pode votar por fax, telex ou telegrama, ou, ainda, indicar outro Diretor para representá-
lo. Artigo 12 - A Diretoria é o órgão executivo da administração, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada 
pela Assembleia Geral, assegurar o funcionamento regular da Companhia. A Diretoria fica, para este 
fim, investida, de poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos ao objeto social observado o 
disposto nos Artigos 8.º e 10 deste Estatuto. § Primeiro - Compete ainda à Diretoria: (a) aprovar o quadro 
de funcionários, determinando as atribuições e respectivos proventos; (b) elaborar as instruções que 
forem necessárias para o andamento das operações da Companhia e preparar um plano de ação anual 
a ser submetido à AGO da Companhia; (c) indicar o Diretor que, em cada caso, representará a Companhia 
em juízo ou fora dele; (d) escolher e destituir os Auditores Independentes da Companhia; (e) aprovar a 
aquisição de itens para o ativo permanente da Companhia, em montante individual superior ao limite de 
R$ 1.100.000,00; (f) autorizar a prestação de garantias, inclusive aval e fiança, à sociedade controladora, 
controladas e coligadas. Artigo 13 - A Diretoria reúne-se, sempre que necessário, mediante convocação 
de qualquer Diretor, sendo necessária a presença da maioria de seus membros para aprovação de 
deliberações. Parágrafo Único - As decisões da Diretoria serão transcritas no livro próprio. Artigo 14 - 
Observada a competência da Assembleia Geral e das disposições deste Estatuto, a Diretoria tem poderes, 
através de um de seus membros, para representar a Companhia em Juízo e fora dele, e em suas relações 
com terceiros. Artigo 15 - Observado o disposto no artigo 10 deste Estatuto Social, a Companhia é 
representada e obriga-se: (a) em atos de mera rotina e simples correspondência; na representação 
perante quaisquer órgãos públicos ou autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, 
sociedades de economia mista, inclusive com relação a processos administrativos e judiciais; na emissão 
de duplicatas e seu endosso para cobrança bancária, e no endosso de cheques para depósito bancário: 
pela assinatura individual de um Diretor ou de um procurador devidamente constituído para representar 
a Companhia; este último desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e dentro dos 
limites dos seus poderes e atribuições; e (b) em todos os demais atos, documentos, contratos e títulos 
de crédito que impliquem obrigação ou responsabilidade para a Companhia: (i) pela assinatura conjunta 
de 02 Diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente, ou de 02 procuradores 
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devidamente constituídos para representar a Companhia, estes últimos desde que assim previsto nos 
respectivos instrumentos de mandato e dentro dos limites dos seus poderes e atribuições; ou (ii) pela 
assinatura de um procurador devidamente constituído para representar a Companhia, este último desde 
que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e dentro dos limites dos seus poderes e 
atribuições. § Primeiro - As procurações “ad negotia” deverão ter prazo de validade, poderes específicos, 
vedado o substabelecimento, assinadas por 2 Diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor 
Presidente ou Vice Presidente. As procurações “ad judicia” deverão ter poderes específicos, sem prazo 
de validade, podendo ser substabelecidas, sendo assinadas por dois diretores. § Segundo - Todas as 
procurações outorgadas em nome da Companhia são sempre assinadas por 2 Diretores, sendo um 
deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou Vice Presidente. Exceto as outorgadas para defesa de 
processos administrativos e para fins judiciais, as procurações têm poderes específicos e prazo limitado 
de validade. § Terceiro - Nos casos em que a Companhia tiver de se obrigar perante terceiros, sob 
qualquer forma, inclusive empréstimos tomados pela Companhia, em valores individuais superiores a 
R$ 1.100.000,00, a respectiva operação deve ser previamente autorizada pela Assembleia Geral, exceção 
feita quando solicitado pela sociedade controladora, controladas e coligadas. § Quarto - Todas as 
procurações mencionadas neste artigo são outorgadas por instrumento público, com exceção das 
procurações ad judicia, que podem ser outorgadas por instrumento particular. § Quinto – Todos os valores 
expressos em Reais neste Estatuto serão reajustados anualmente, pela variação do IGP-M (FGV), 
exceção feita no valor do capital social. § Sexto - Não surtem nenhum efeito em relação à Companhia 
os atos violadores deste Estatuto ou baseados em atos de administração que o violem. Capítulo V - 
Conselho Fiscal - Artigo 16 - 0 Conselho Fiscal, não permanente, compõe-se de 03 membros efetivos 
e 03 suplentes, residentes no País, e somente se instala pela Assembleia Geral se requerido, nos termos 
da Lei. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros - Artigo 17 
- O exercício social da Companhia encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, data em que as 
demonstrações financeiras são elaboradas, observando-se as disposições legais. § Único - O lucro 
líquido apurado em cada exercício tem a seguinte destinação: (a) 5% para constituição da reserva legal, 
até que atinja 20% do capital social da Companhia; (b) no mínimo 25% para a distribuição de dividendos 
aos acionistas; (c) o saldo, se houver, tem o destino deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 18 - A 
Companhia poderá elaborar demonstrações financeiras semestrais e distribuir dividendos intermediários 
com base em tais demonstrações, mediante aprovação da Diretoria ou Assembleia Geral. Capítulo VII 
- Direito de Preferência - Artigo 19 - Os acionistas têm preferência para, em igualdade de condições e 
nos termos deste Estatuto, adquirir as ações do capital social da Companhia, ou quaisquer títulos ou 
papéis que possam dar origem a novas ações, que qualquer um deles pretenda alienar. § Único - O 
direito de preferência aqui previsto deve ser exercido pelo seu titular em condições idênticas (relativamente 
à quantidade de ações, preço e condições de pagamento) àquelas ofertadas pelo terceiro promitente 
adquirente. Artigo 20 - O direito de preferência tem por objeto quaisquer ações da Companhia, quer as 
adquiridas por ocasião da constituição da Companhia, quer as que tenham sido adquiridas posteriormente. 
Artigo 21 - Antes de aliená-las a terceiros, o acionista que tiver recebido oferta séria e pretender alienar 
ações ou quaisquer títulos ou papéis que possam dar origem novas ações da Companhia está obrigado 
a propor aos demais acionistas a venda dessas ações ou quaisquer títulos ou papéis que possam dar 
origem novas ações nas mesmas condições da oferta recebida, observados os §§ deste artigo. § Primeiro 
- A proposta aos demais acionistas transcreverá fielmente as condições da oferta, e será incondicional 
e por escrito, devendo ser entregue e protocolada na Companhia e endereçada à Diretoria, que deve 
encaminhá-la imediatamente a cada um dos acionistas. § Segundo - A proposta entregue pelo acionista 
nos termos do § anterior tem validade pelo prazo de 30 dias contados do protocolo da carta contendo 
a oferta, para o exercício do direito de preferência; sua aceitação pelos demais acionistas durante esse 
prazo faz perfeito e acabado o contrato de alienação das ações. Artigo 22 - Durante o prazo de 30 dias 
a contar do recebimento da proposta, os demais acionistas têm direito de adquirir a totalidade das ações 
objeto da oferta, na proporção das ações ordinárias que possuírem, nas mesmas condições ofertadas 
pelo adquirente em perspectiva, sem nenhuma modificação ou aditamento, e desde que a preferência 
se exerça sobre todas as ações objeto da proposta, e que seja manifestada, por escrito, à Diretoria. § 
Primeiro - O acionista não pode ceder seu direito de preferência a outro acionista, mas pode declinar 
seu exercício. Nesta hipótese, as ações objeto da proposta de alienação são rateadas entre os acionistas 
que tenham manifestado a intenção de adquiri-las, na proporção do número de ações ordinárias que 
possuírem na data do recebimento da proposta pela Diretoria, sendo essa proporção obtida mediante 
a divisão do número de ações ordinárias que cada acionista possui pelo somatório do número de ações 
dos acionistas que pretendam adquirir as ações ofertadas. § Segundo - Observado o prazo máximo 
previsto no caput deste Artigo, o cálculo das ações a serem adquiridas por um dos acionistas, de acordo 
com o rateio previsto no § anterior, é efetuado pela Diretoria da Companhia dentro de 2 dias do recebimento 
das manifestações formais dos acionistas, e comunicado por escrito a todos os interessados. Artigo 23 
- Se nenhum dos acionistas exercer o seu direito de preferência, o acionista que tiver recebido a oferta 
de compra tem o direito de alienar as ações objeto da proposta, observadas as condições estabelecidas 
nos §§ deste Artigo. § Primeiro - O acionista pode aceitar a oferta e efetivar a transação, nos exatos 
termos constantes da oferta, desde que a transação esteja completa dentro de até 90 dias do término 
do prazo a que se refere o Artigo 22. § Segundo - Qualquer modificação nas condições de alienação 
indicadas na Proposta aos demais acionistas, ou o decurso dos prazos referidos no Parágrafo anterior, 
sem que tenha sido completada a transação, configura nova e distinta transação, que somente poderá 
ser executada após, efetuada nova oferta aos acionistas da Companhia, que podem exercer novamente 
o seu direito de preferência, nos termos deste Estatuto. Artigo 24 - Excluem-se do disposto neste capítulo 
a doação das ações feita ao descendente, ascendente ou ao cônjuge, e a transmissão “causa mortis” 
aos herdeiros necessários ou legatários, desde que os mesmos ao aceitá-las, aceitem também, 
expressamente, as cláusulas e condições destes Estatutos. Artigo 25 - Na alienação de ações, em 
qualquer número, que impliquem a mudança do controle da Companhia, os acionistas alienantes devem, 
inexistindo interesse para aquisição de suas ações pelos demais acionistas, integrar ao seu lote de 
ações, as de titularidade de acionistas minoritários que também desejem vendê-las, em idênticas 
condições às estipuladas para a alienação. § Primeiro - Na hipótese prevista neste Artigo, deve ser 
elaborada nova proposta, sujeita aos termos do § Segundo do Artigo 22, abrangendo sempre a totalidade 
das ações a serem negociadas. § Segundo - O disposto neste Artigo estende-se às alienações de ações 
ou quotas de capital de sociedades que, na condição de acionistas, exerçam, diretamente ou mediante 
acordo, o controle da Companhia bem como ao direito de subscrição de ações da Companhia. Artigo 
26 - A realização de negócio com violação, infringência ou descumprimento do disposto neste capítulo 
é tido como inexistente, não sendo oponível e nem produz efeitos em relação à Companhia e aos seus 
acionistas. Artigo 27 - As disposições contidas neste estatuto referentes à alienação de ações, inclusive 
prazos, com as necessárias adaptações, aplicam-se também à transferência de direito de subscrição 
de ações da Companhia. Artigo 28 - Não é permitido aos acionistas instituir qualquer tipo de ônus ou 
gravame sobre as ações representativas do capital social da Companhia, quaisquer que sejam suas 
espécies e classes. A admissão de tal procedimento somente será possível se previamente autorizado 
pelos acionistas remanescentes, e se o credor, ou cessionário, se houver, por parte do credor, 
concordarem previamente, por escrito, em aceitar e cumprir os termos e condições dos estatutos sociais 
e os acordos celebrados entre os acionistas ordinários da Companhia. Capítulo IX - Liquidação - Artigo 
29 - A sociedade entra em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia 
Geral, que nomeia o liquidante e estabelece regras de funcionamento do Conselho Fiscal nesse período. 
São Paulo, 08 de dezembro de 2.016. 
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3/art. 4/also — feel — iron — must. 5/stone. 12/nilton santos. 16/controlador de voo.
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Esta quarta é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua transita plena em Aquário nesta metade de semana. Por 

isso esta quarta deve ser um dia mais harmonioso. A Lua em bom aspecto com Vênus favorece as relações e os con-

tatos sociais. Será possível estabelecer boas trocas e chegar a um entendimento entre as pessoas. A noite também 

deve ser agradável já que a Lua em contato positivo com Júpiter aumenta a confi ança, generosidade e otimismo. 

A Lua em aspecto com Marte pode deixar o sono agitado na noite desta quarta.
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As atitudes baseadas nos sentimen-
tos e emoções podem ser perigosas. 
No período da noite o bom aspecto 
deixarão o astral mais positivo e 
aberto às mudanças. A Lua em 
bom aspecto com Vênus favorece 
as relações e os contatos sociais. 
78/578 – Verde.

A Lua transita plena em Aquário 
nesta metade de semana. Por isso 
a quarta deve ser um dia mais har-
monioso. Aproveite para aumentar 
seus contatos sociais. A Lua em 
aspecto com Marte pode deixar o 
sono agitado no fi nal desta quarta. 
21/621 – Branco.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro e profissionais. Existe 
perigo de alguma dispersão por 
isso o dia não é bom para tentar se 
organizar. Estabilidade emocional e 
senso de ordem e direção aumentam 
ajudando a ter novas ideias depois 
do aniversário. 94/294 – Bege. 

Com a Lua em Aquário terá chance 
de sucesso em suas atividades e 
poder de decisão. Mas tudo que 
fi zer agora deve ter sido antes bem 
preparado. Curta a família e fi que 
perto daqueles que estão ao seu lado, 
evitando criar situações difíceis na 
vida social. 62/462 – Cinza.

Pode haver a sensação de desânimo 
que precisa combater nesta fase. 
Tome todo o cuidado em suas ações 
tanto no amor e nos negócios para 
não sofrer, pois o dia é de carência e 
de afetividade maior. A estabilidade 
emocional aumenta com a Lua em 
Aquário. 84/284 – Amarelo.

Muita felicidade se acreditar e 
agir de forma determinada e com 
objetivos defi nidos, tudo bem pla-
nejado. Lute pelo amparo diante 
da difi culdade deste momento de 
fortes instintos. Muita prudência 
na escolha de suas companhias, que 
atrapalham sua vida no começo de 
junho. 42/342 – Verde.

Dedique-se aquilo que realmente 
importa principalmente as suas re-
lações sociais e amorosas. Com a Lua 
transitando em Aquário as emoções 
que podem descontrolar seu bom 
senso. De noite terá a boa sensação 
de que os objetivos estão sendo 
alcançados. 73/473 – Cinza.

Com jeitinho é possível criar si-
tuações com ótima receptividade 
devido à energia positiva do Sol e da 
Lua. O otimismo e o romantismo são 
ampliados melhorando as emoções 
e os sentimentos. Irá recuperar sua 
energia e terá muita disposição para 
amar. 54/854 – Azul.

Precisa enfrentar as difi culdades 
que se apresentem e as coisas irão 
melhorar muito neste próximo mês 
de junho. Em qualquer coisa, haja só 
na certeza e com confi ança absoluta. 
Na dúvida não tome decisões impor-
tantes em tudo que lhe diga respeito. 
89/489 – Cinza.

A Lua ativa as emoções, mas poderá 
terminar o dia com a sensação de ter 
conseguido resultado que deseja. 
Pode superar quaisquer ressenti-
mentos no fi nal desta última noite 
de Lua Cheia. A Lua em aspecto com 
Marte pode deixar o sono agitado na 
noite desta quarta. 65/865 – Verde.

Sua sensibilidade aumenta e pode 
acabar criando algumas preocupa-
ções que na verdade não existem. A 
Lua estabiliza as emoções mais for-
tes transitando plena em Aquário. 
Com o Sol na casa da família parti-
cipe mais no ambiente doméstico. 
77/177 – Azul.

Desde cedo à sensibilidade à fl or da 
pele aconselha, a saber, lidar com 
as pessoas. A tarde será de muita 
ação, energia. Os contatos sociais 
e românticos estarão favorecidos 
a noite já que a Lua em contato 
positivo com Júpiter aumenta a 
confi ança, generosidade e otimismo. 
54/354 – Bege.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Maio de 2017. Dia de São Pascoal Bailão, São 
Bruno de Würzburg, Santa Basília e Dia do Anjo Harael, cuja 
virtude é a coragem. Dia Mundial das Comunicações e, em 

São Paulo, Dia do Trabalhador Rural Volante. Hoje aniver-
saria o ator Bill Paxton que completa 62 anos, a atriz e escritora 
Nicole Puzzi que faz 61 anos a jornalista e atriz Mônica Martelli 
nascida em 1968 e o jogador de futebol  Christian Bolaños que 
nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma ser respeitoso em relação 
às normas sociais e familiares. Normalmente bem-humorado, pode 
desenvolver dons de cura através de métodos espirituais ou psíqui-
cos. Possui mente inquiridora e em geral aprecia os modos refi nados, 
independentemente de sua posição social. Tem uma forte ambição, 
o desejo de ter prestígio e coisas luxuosas o motivam a agir. Este dia 
indica que o nativo tem um talento natural para lidar com as pessoas, 
bem como a capacidade de se divertir. No lado negativo pode se tornar 
muito ciumento.

Dicionário dos sonhos
JOGAR - Dados, herança. Em rodas giratórias des-
coberta. Em caça níquel, decepção. Em máquinas 
eletrônicas, êxito demorado. Cartas, perda de prestígio 
e posição. Xadrez, está perdendo seu tempo naquilo 
que faz. Perder no jogo, novo amor. Ganhar, perda da 
pessoa amada. Números da sorte: 03, 26, 42, 71 e 98.

Simpatias que funcionam
Para atrair um amor: Para viver um grande amor, 
ferva 3 litros de água e, quando estiver borbulhando, 
coloque 3 cravos brancos na panela e deixe ferver por 
mais 3 minutos. Espere esfriar e jogue essa água do 
pescoço para baixo, depois de ter tomado seu banho 
normalmente. Vista-se de branco, saia e amarre 1 
botão de rosa branca com 1 fi ta de cetim branca em 
uma árvore de sua preferência.
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Revolta
Criar novas narrativas e transportar o clássico texto “A Missão, 

Lembranças de uma Revolução”, do escritor alemão Heiner Müller 
(1929-1995) para os dias atuais, discutindo questões ligadas à dis-
criminação racial.  Em síntese, esta é a proposta de “A Missão em 
Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa”, espe-
táculo inaugural do coletivo Legítima Defesa, que ganha temporada  
a partir do dia 4 de abril. Com elenco formado por 15 performers 
negros, atores, atrizes, músico, DJ e diretor em cena, a peça  traz três 
emissários da Convenção Francesa que vão à Jamaica, colônia inglesa, 
para organizar uma revolta dos escravos no inverno de 1798/1799. 
Assim que estabelecem as primeiras conexões, são alcançados pela 
notícia de que Napoleão havia tomado o poder no dia 9 de novembro 
de 1799. Debuisson então interrompe os preparativos: acreditando 
não ter o apoio do novo regime, trai seus companheiros Sasportas 
e Galloudec, entregando-os à coroa Britânica.Com Eugênio Lima, 
Walter Bathazar, Gilberto Costa, Luz Ribeiro, Junior Cabral, Mawusi 
Tulani, Jhonas Araújo, Renato Caetano, Palomaris Mathias, Tatiana 
Rodrigues Ribeiro, Nádia Bittencourt, Thereza Morena, Fernando 
Lufer, Luiz Felipe Lucas e Luan Charles e Aliadxs.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Terças e 
quartas às 20hIngressos: pague quanto puder, nos seguintes valores: R$ 1, R$ 5, R$ 10, 
R$ 15 e R$ 20. Até 17/05.

Elenco da peça “A Tropa”.

Um pai doente recebe 
a visita dos quatros 
fi lhos no hospital

O que seria apenas um 
encontro em função de 
um parente debilitado 

se revela um acerto de contas 
familiar, permeado de humor 
e afeto, tendo como pano de 
fundo os últimos 50 anos de 
História brasileira, dos tempos 
da ditadura militar à Operação 
Lavo Jato. Esta é a história da 
peça “A Tropa”, estrelada por 
Otavio Augusto e dirigida por 
Cesar Augusto que estreia no 
proximo dia 03/07. A montagem 
comemora os 50 anos de carrei-
ra de Otavio Augusto que faz o 
pai. Os fi lhos são interpretados 
por Alexandre Menezes, Daniel 
Marano, Eduardo Fernandes 
e Rafael Morpanini. O embate 
familiar evidencia a trajetória 
de cada um: Humberto é um 
dentista militar aposentado 
que mora com o pai; João Ba-
tista é o caçula, jovem usuário 
de drogas com passagens por 
clínicas de reabilitação; Artur 
é um empresário casado, pai 
de duas fi lhas, que trabalha 

Cisne. Foto: Julio Leão

João Bosco

Desde a sua estreia, num disco compacto que tinha “Agnus 
sei” de um lado e “Águas de Março” de outro, João Bosco está 
completando 45 anos de carreira. Agora, como a ocasião é de 
revisar toda a obra no show do álbum e DVD “40 Anos Depois”, 
lançado em 2012, será possível ouvir faixas como “Tarde”, “Trem 
bala”, “Tanajura”, “Lilia” e “Bodas de Prata”, em que a canção 
será invadida e alargada. Ainda, o cantor apresenta faixas como 
“Pra que mentir”, “Tudo se transformou” e “Eu não sei seu nome 
inteiro”. Estão presentes na interpretação de João Bosco nomes 
como Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Tom Jobim, João 
Donato e Chico Buarque.

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos), Av. das Nações Unidas, 4777, Pinheiros. 
Sexta (19) às 21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 180.

Luciana Mello

A cantora Luciana 
Mello aposta em shows 
especiais para a tem-
porada, com sambas de 
seu mais novo trabalho, 
“Na luz do Samba”, 
como o novo single 
“Joia Rara”, além dos 
sucessos “Assim que se 
faz”, “Simples desejo” e 
“Tchau”. O repertório 
ainda conta com ver-
sões de músicas que a 
infl uenciaram durante 
toda a carreira.

Serviço: Café Burlesque, R. 
Augusta, 2805, Jardim Paulista. 
Terça (30) às 21h. Ingressos: R$ 
70 e R$ 80.

“A Tropa”

El
is

a 
M

en
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s

numa empreiteira que está sob 
investigação por corrupção; 
e Ernesto é um jornalista que 

acaba de pedir demissão de 
um jornal e está em crise com 
a profi ssão.  

Serviço: Teatro Sergio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153,  Bela Vista, tel. 3288-0136. Sába-
dos às 19h30 e domingos  e segundas às 20h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 03/07.

MPB

D
iv

ul
ga

çã
o

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ATITUDES: O ser humano é pródigo de atitudes. Compete à razão 
conferir esses impulsos, de fazer ou não algo na vida. As atitudes do 
ser humano devem ser canalizadas, porque elas podem ser honestas 
ou desdenhar a própria vida. O corpo humano é uma página divina nas 
mãos espirituais, que deve ser escrita pelos sentimentos. Compete às 
criaturas de unirem no que fazem ou devem fazer, de modo que os atos 
da alma assinalem a liberdade da sua anterior escravidão. Poderemos 
ser apegados, no modo pelo qual pensamos ou fazemos. Se queremos 
tomar atitudes planejadas de cortar o fi o da vida, a consciência nos 
condenará. Ao contrário, se respeitarmos as leis que conservam o 
empenho da existência humana, e não conserva a premeditação para 
tal falta, a consciência nos defenderá, criando, pelas condições da 
própria lei, a paz interna. A Doutrina Espírita veio ao mundo ajudar 
os homens, na conquista da liberdade. Conhecendo-a e ao seu Evan-
gelho, notadamente terás força poderosa de te esclarecer e dela te 
cientifi cares, pelos preceitos ensinados, dependendo da vivência em 
todos os campos da vida. É bom e bem lógico, portanto, que a alma 
estude e compreenda o valor dos pensamentos. Se pensares em cortar 
o fi o da vida física, já estarás começando a rompê-lo, porque a preme-
ditação nasce na cabeça, para depois se realizar, pelos fatos. Escuta 
bem: cuida das atitudes, e que elas sejam sempre pelos fi os do amor, 
sendo acompanhadas por Jesus. No entanto, Ele, o Mestre, espera teu 
convite, para que efetivamente te acompanhe. Que os teus intentos 
sejam nobres, da maneira que a caridade te cerque e que a fraterni-
dade te inspire. (Página recebida na Sociedade Espírita Maria Nunes, 
Belo Horizonte, MG,, em 10/06/87, Estudo de “O Evangelho segundo 
o Espiritismo”, Cap. V, itens 29, 30 e 31) (De “Páginas Esparsas 5”, de 
João Nunes Maia, pelo Espírito Miramez).

Samba
Divulgação



Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
São Paulo, quarta-feira, 17 de maio de 2017 Página 9

Primeiro Ofício Cível da Comarca de Marília(SP) Processo digital Nº 1013804-34.2015.8.26.0344.
Edital de citação de Cleder Miguel Alves Gandolfo, extraído dos autos da ação Busca e Apreensão
Alienação Fiduciária, que Banco Volkswagen S/A move em face de Cleder Miguel Alves Gandolfo, em
curso por este juízo e primeira vara cível da comarca de Marília, do Estado de São Paulo, com prazo
de 20 (vinte) dias. A Doutora Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira, MMª. Juíza de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de Marília, do Estado de SP, na forma da lei, etc.. Faz Saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo e
Primeiro Ofício Cível da Comarca de Marília, se processam os termos e atos da ação BUSCA E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, requerida por Banco Volkswagen S/A. Contra Cléder
Miguel Alves Gandolfo, alegando em síntese que; celebrou com o requerido cédula de crédito bancário
nº 29329447, pra financiamento do veículo com termo de alienação fiduciária, da marca Mercedes
Benz, modelo C 200, ano 2011, modelo 2012, placas EVD 7554, Renavam 0332771839, valor do
financiamento 161.383,20. A ser pago em 60 parcelas fixas de R$ 2.689,72, vencimento da primeira
parcela em 21/4/2013 e a ultima em 21/03/2018, sendo que encontra-se em atraso com as parcelas R-
20 a 30.O bem foi apreendido, estando depositado em mãos do autor.. No curso do processo a ação foi
convertida em ação de Execução, tendo o executado sido citado da ação de execução. Novamente
converteu-se a ação de Execução em Busca e Apreensão, sendo que foram esgotados os meios para
a citação pessoal do requerido para os termos da ação de Busca e Apreensão. E, para constar dos
autos, foi expedido o presente edital pelo qual fica o requerido Cleder Miguel Alves Gandolfo, Citado,
para os termos da presente ação, bem como para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o pagamento
das parcelas vencidas e vincendas, até a data da efetiva purgação da mora, com os acréscimos
contratuais, cientificado ainda de que poderá apresentar contestação, no prazo de quinze (15) dias, ambos
contados da publicação do presente edital, que terá o prazo de vinte (20) dias. Para o caso de purgação da
mora, foi fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Por fim, fica a requerida
intimada de que, em caso de revelia, será nomeado a mesma Curador Especial, nos termos do artigo art.
257, IV, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém alegue ignorância,
expediu-se o presente edital, com o prazo de vinte (20) dias, que teve uma de suas vias afixadas no lugar
de costume e publicada na forma da lei. Marília (SP), 28 de abril de 2017.                                       (16 e 17)

O pretendente: EDERSON GONÇALVES LOUREIRO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Limão - SP, nascido aos: 14/09/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Claudio Aparecido Mello Loureiro e de 
Rosely Gonçalves Loureiro. A pretendente: KATHIANE LOPES CAVALCANTI, profi ssão: 
assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, 
nascido aos: 19/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito 
Cavalcanti de Oliveira e de Maria do Socorro Lopes de Oliveira.

O pretendente: DANIEL QUAGLIA VAZ DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente despa-
chante aduanei, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
14/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ireu Vaz de Oliveira 
e de Sônia Quaglia de Oliveira. A pretendente: THAUANY CORDEIRO DIAS, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/12/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Afonso Pereira Dias e de 
Luzinete Cordeiro Dias.

O pretendente: GUILHERME BENÁ VIEIRA, profi ssão: supervisor de hotelaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pindorama - SP, nascido aos: 23/05/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Douglas Eduardo de Brito Vieira e de Maria 
Luiza Bená Vieira. A pretendente: MICHELE MEIRELES, profi ssão: publicitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/12/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Augusto Meireles e de Izabel Cristina 
Fernandes Galvão.

O pretendente: WAGNER DA SILVA STEFANI, profi ssão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 05/01/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Natal Stefani e de Maria Elze da Silva 
Stefani. A pretendente: BRUNA LOURENA MARTINS FIEL, profi ssão: analista tribu-
tário, estado civil: solteira, naturalidade: em Espinosa - MG, nascido aos: 18/01/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Robson Fiel dos Santos e de 
Tânia Bezerra Martins Fiel.

O pretendente: ADETUNJI JAMIU AKA, profissão: micro empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Lagos, Nigéria, nascido aos: 06/12/1964, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alhaji Muri Aka e de Alhaja Nuri Aka. 
A pretendente: ADRIANA RAMALHO, profissão: micro empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Campo Grande - MS, nascido aos: 01/05/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Alves Ramalho e de Maria da 
Gloria Ramalho.

O pretendente: JUAN GREGÓRIO DIAS SEVERGNINI, profi ssão: auxiliar de compras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/03/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Euzebio Julio Severgnini e de Roseli Gregorio 
Dias Severgnini. A pretendente: RAYZA CORDEIRO DE SOUSA, profi ssão: assistente 
jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim América - SP, nascido 
aos: 20/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amaral Teixeira 
de Sousa e de Aparecida Alves Cordeiro de Sousa.

O pretendente: KLEBER ARAUJO PINTO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/11/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Antonio Pinto e de Agar Araujo Santos Pinto. A preten-
dente: THAÍS DIAS FERRAZ, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 30/09/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Ferraz da Silva e de Maria Neusa Dias da 
Silva Ferraz.

O pretendente: RENATO EVANGELISTA DA SILVA, profi ssão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos - SP, nascido aos: 16/06/1981, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Aragão da Silva e de Geni 
Evangelista da Silva. A pretendente: PATRICIA PALMEIRA VIEIRA, profi ssão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 
11/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Levino Cardozo Vieira 
e de Iracema Palmeira Vieira.

O pretendente: LUCAS ARNAUD POSTAL, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 03/09/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson José Postal e de Simone Arnaud Postal. 
A pretendente: FLAVIA CALEFO MATIAZZO, profi ssão: servidora pública federal, esta-
do civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/07/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Sergio Matiazzo e de Idalirian Palacios 
Calefo Matiazzo.

O pretendente: RICARDO CELESTINO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 14/05/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Celestino e de Sonia de Oliveira 
Celestino. A pretendente: DANDARA NUNES MARTINS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Clementina - SP, nascido aos: 30/09/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carmino Martins e de 
Rosana Nunes Martins.

O pretendente: VICTOR CINTRA CASTIGLIONI, profi ssão: securitário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 20/02/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio de Mattos Castiglioni e de Maria 
Helena de Oliveira Cintra Castiglioni. A pretendente: FABIANA CRISTINA GOMES, pro-
fi ssão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
nascido aos: 03/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson 
Jorge Gomes e de Maria Risonilda Gomes.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA MAURICIO, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
18/01/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Israel Eduardo 
Mauricio e de Suely da Silva Mauricio. A pretendente: EMILIANA CARLUCCI LEITE, 
profi ssão: advogada, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 17/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Pires Leite 
e de Florinda Carlucci Leite.

O pretendente: VINÍCIUS LEONARDO SILVA CONCEIÇÃO, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
05/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Bernar-
do da Conceição e de Joana Darc Silva da Conceição. A pretendente: DANIELA 
ALBERTO DE JESUS, profi ssão: coordenadora de call center, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 09/05/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivaldo José de Jesus e de Elisabeth 
Alberto de Jesus.

O pretendente: DANILO CASSIANO FERRARI, profi ssão: analista de infraestrutura 
sên, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 
27/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Danilo Ferrari e de 
Simone Cassiano Ferrari. A pretendente: NAYANA SAYURI OKADA, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Madalena - SP, nascido aos: 
30/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Tadashi 
Okada e de Leni Sabino Ramalho Okada.

O pretendente: ROBSON TAKESHI INOUE, profi ssão: consultor de ti, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 16/09/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Shinichi Inoue e de Haruko Inoue. 
A pretendente: MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 26/08/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel da Conceição Ferreira e de Valdete 
dos Santos Ferreira. 

O pretendente: IVAN APARECIDO LOPES, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 23/09/1967, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Olimpio Jacinto Lopes e de Maria Cecilia 
Lopes. A pretendente: MARIA LUZIA CONCEIÇÃO SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Limoeiro de Anadia - AL, nascido aos: 05/06/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de 
Maria dos Anjos da Conceição.

O pretendente: MARCOS AURELIO DA SILVA, profi ssão: enfermeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 27/03/1986, residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Caetano Belmiro da Silva e de Maria do Carmo da 
Silva. A pretendente: SAMIA DE SOUSA GROLLA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, nascido aos: 26/04/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antonio Grolla e de Sonia 
Maria de Sousa Grolla.

 

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:

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: THOMAZ GRANOVSKY, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido em Capanema - PR, no dia 21/05/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adrian Jorge Granovsky e de Magnolia Dantas 
Viana  Granovsky. A pretendente: JULIANA AUGUSTO, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Augusto e de Edna Maria Manhas 
Bilges Augusto.

O pretendente: ANGELO SOARES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Aracati - CE, no dia 02/08/1995, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Evanildo da Silva e de Maria de Fatima Soares da 
Silva. A pretendente: TATIANE SILVA FELIX, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/11/1985, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Wilson Americo Felix e de Maria Helena Jeronimo 
da Silva Felix.

O pretendente: FERNANDO VENDRAMETRO PUERTAS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão gerente de projetos, nascido em Santo André - SP, no dia 11/06/1970, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Puertas e de Rosa 
Vendrametro Puertas. A pretendente: CASSIA APARECIDA LOPES, estado civil divor-
ciada, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/04/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Lopes da Silva e de 
Edma Terezinha Boaro Lopes.

O pretendente: BRUNO GADA QUINTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão funcioná-
rio público, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eugênio Quinteiro e de Marilidia 
Gada Quinteiro. A pretendente: PAOLA MÍTIE APARTECIDA GARCIA, estado civil 
solteira, profi ssão bióloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/12/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison Garcia e de Natália 
Mieko Garcia.

O pretendente: SAULO MENDES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/01/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Amaro de Melo Filho e de Severina 
Mendes de Melo. A pretendente: RENATA GOETTEMS BEHRENDS, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 05/10/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Behrends 
e de Rejane Maria Goettems.

O pretendente: MARCELO MATUCK, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 01/04/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aldo Matuck e de Mary Antonieta Garaffa Matuck. A pretendente: 
ELISABETH CRISTINE ERBERT, estado civil divorciada, profi ssão decoradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 27/01/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rudi Erbert e de Elisabeth Erbert.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO POLA, estado civil solteiro, profissão publicitá-
rio, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walmir Pola e de Ione da Costa Dulcetti Pola. 
A pretendente: LUCIANA ANGELIERI, estado civil solteira, profissão analista de 
marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/06/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Angelieri e de Lucia Helena 
Angelieri.

O pretendente: GIAN MARCEL NIERI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio dos Santos e de Selma Nieri 
dos Santos. A pretendente: MARIÉLIA RIBEIRO FRANCO, estado civil divorciada, 
profi ssão promotora, nascida em Piquete - SP, no dia 08/12/1989, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vinicius Carlos Franco e de Adriana 
Aparecida Ribeiro Franco.

O pretendente: WELLINGTON PINTO, estado civil solteiro, profi ssão logística, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 02/07/1975, residente e domiciliado na Mooca, São Paulo 
- SP, fi lho de Rosemary Pinto. A pretendente: ANDRESSA GUGLIELMO VITIELLO, 
estado civil solteira, profi ssão analista fi naniceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/01/1987, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Vito Vitiello e de 
Mariana Guglielmo Vitiello.

O pretendente: KLAUS VELCHEV LISA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 21/04/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Antonio Lisa Neto e 
de Ana Velchev Lisa. A pretendente: FABIANA BIANCHI MALTA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 15/09/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Malta e de Maria 
da Conceição BIanchi Malta.

O pretendente: ALEXANDRE RIGHETTO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de planejamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evaldo Artest da Rocha e de Denise 
Molina Riguetto Rocha. A pretendente: ANA CLAUDIA LUCAS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auditora, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/07/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josias de Souza e de Margarete 
Aparecida Lucas de Souza.

O pretendente: ARMANDO ANTONIO FERREIRA ALEGRE, nacionalidade portu-
guesa, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido em Portugal, no dia 
22/09/1955, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Manuel Marmelo Alegre e de Maria do Rosario Falcon da Cunha Ferreira Alegre. A 
pretendente: ROSSANA APARECIDA GIOVANONI, estado civil divorciada, profis-
são funcionária pública, nascida em Piracicaba - SP, no dia 30/07/1961, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ernesto Giovanoni e de 
Orminda Doimo Giovanoni.

O pretendente: LUIZ EDUARDO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens de Abreu e de Darcy Dogue de Abreu. 
A pretendente: LILIAN DOTTA CRESPO, estado civil solteira, profi ssão analista de 
sistemas, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Lima Crespo e de e de Aparecida 
de Lourdes Dotta Crespo.

O pretendente: PAULO EDUARDO BARREIRAS CARBONE, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de suporte técnico, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Cardoso 
Carbone e de Eliane Barreiras Carbone. A pretendente: SUELEN SUSCA, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/03/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josue Rosario Susca e de Elizete 
de Almeida Susca.

O pretendente: ADRIANO OLIVEIRA MORETTO, estado civil solteiro, profissão 
pratico de farmácia, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Moretto Netto e de An-
gela Maria de Oliveira Moretto. A pretendente: FERNANDA CECILIO, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em Santo André - SP, no dia 16/05/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de João Carlos Cecilio 
e de Maria Lúcia Cecilio.

O pretendente: NEULY SATIL BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão pastor, nascido 
em Tarumirim - MG, no dia 31/07/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Santil Barbosa e de Maria Costa Braga. A pretendente: 
ANTONIA BATISTA SALES, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Chapadinha - MA, no dia 09/02/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ribamar Sales e de Olindina Batista Sales.

O pretendente: JOAQUIM HALQUEMANN MONTEIRO FERNANDES, estado civil sol-
teiro, profi ssão encapsulador, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/03/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Halquemann Fernandes e 
de Ana Creuza Monteiro. A pretendente: AMANDA FARIA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo do Nascimento e de 
Simone Faria do Nascimento.

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: RUBENS AZEVEDO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
contador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 29 de janeiro de 1974, 
residente e domiciliado no Jardim Novo Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Rosemiro Araujo 
Santos e de Gedida Azevedo Santos. A pretendente: JOICE COSTA DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profi ssão representante comercial, nascida em Santos - SP, no 
dia 01 de maio de 1980, residente e domiciliada no Jardim Novo Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de José Gomes do Nascimento e de Ivone Maria da Costa.

O pretendente: EDSON MASSAYOSHI GUSCUMA TAKARA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista escolar, nascido em Olimpia - SP, no dia 30 de março de 1960, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Sinkiti Takara e de Yosico 
Guscuma Takara. A pretendente: MARIA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada de expedição, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) 
SP, no dia 22 de abril de 1971, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Vicente da Silva e de Rormina Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: BRUNO PEREIRA PEREGO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
químico, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 22 de setembro de 
1990, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio 
Perego e de Neuraci Pereira Perego. A pretendente: DANIELA CABRAL PAIVA, estado 
civil solteira, profi ssão médica veterinária, nascida em Santos (Registrada  no 2º Subdistrito) 
SP, no dia 18 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Cabral Paiva e de Jandira de Souza Cabral Paiva.

O pretendente: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Heliópolis - BA, no dia 25 de outubro de 1990, residente e domiciliado 
na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Oliveira e de Eufl auzina 
Fontes dos Santos. A pretendente: DÉBORA DA SILVA XAVIER, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 24 
de março de 1987, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Rogerio Xavier e de Marcia Aparecida da Silva Xavier.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em Malacacheta - MG, no dia 21 de setembro de 1938, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues dos 
Santos e de Gliceria Rodrigues de Jesus. A pretendente: JOVENTINA GONÇALVES 
MACHADO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Jequié - BA, no 
dia 01 de janeiro de 1956, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudemiro Gonçalves Machado e de Glicéria Maria Oliveira.

O pretendente: CESAR EDUARDO DE CARVALHO CRUZ, estado civil solteiro, 
profi ssão contador, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 
24 de novembro de 1982, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Celio Luiz da Cruz e de Maria Regina de Carvalho Cruz. A pretendente: KARIN 
RODRIGUES DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão executiva de contas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12 de fevereiro de 1985, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ferreira de Andrade e de Marlene Rodrigues 
da Silva Andrade.

O pretendente: JAIME SOUZA DE NORANHA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Guarulhos (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 07 de junho de 1985, 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Tadeu Santana de Noronha e de 
Maria Delma Souza. A pretendente: PAULA FILIPPI, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida em Guarulhos (Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 22 de 
setembro de 1985, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Renzo 
Loris Filippi e de Regina Célia Zorzetti Filippi.

O pretendente: GUSTAVO AUGUSTO ROMAN POZO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) SP, no dia 24 de 
setembro de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
Roman Pozo e de Sandra Augusto Roman Pozo. A pretendente: LYGIA CASTRO, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da 
Mooca) SP, no dia 11 de janeiro de 1985, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcio Castro e de Leilda Maria Pereira dos Santos Castro.

O pretendente: EVERTON ROBERTO DUMBROVSKY, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo (Registrado na Aclimação) SP, no dia 05 de dezembro 
de 1982, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Pasqual 
Dumbrovsky e de Izabel Luiza Raia Dumbrovsky. A pretendente: LAURA PEREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo (Registrada no 
Belenzinho) SP, no dia 20 de agosto de 1985, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Norival da Silva e de Luiza Pereira da Costa.

O pretendente: EDUARDO MOISES LUTA, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 14 de agosto de 1971, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Moises Felicio Luta e de 
Gilda Gonçalves Luta. A pretendente: HILDA ROMAS SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão babá, nascida em Rio Pardo de Minas - MG, no dia 09 de outubro de 1971, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Romas de 
Souza e de Maria Rita Rodrigues de Sá.

O pretendente: DIEGO CARNEIRO VERONEZ, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 25 de março de 1988, residente e domiciliado 
na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luiz Veronez e de Luzia Gomes Carneiro 
Veronez. A pretendente: SUELEN GUALBERTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 
28 de janeiro de 1990, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de 
Ronaldo Lelis dos Santos e de Alice Gualberto Nunes dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL JAQUIER BOSSLER PIGOZZO, estado civil solteiro, profi ssão 
biologo, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 22 de fevereiro 
de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Jaquier 
Pigozzo e de Nilceia Cassia Bossler Pigozzo. A pretendente: LINA MARIA ALMEIDA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão biologa, nascida em Salvador (Registrada em 
Brotas) BA, no dia 12 de julho de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lha de Edilton Silva e de Idalina Almeida Sacramento Silva.

O pretendente: EKENE URAMA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
na Nigéria, no dia 01 de junho de 1989, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo 
- SP, fi lho de John Urama e de Rebeca Urama. A pretendente: PATRICIA GOMES DE 
MOURA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Lourenço da Mata - 
PE, no dia 23 de fevereiro de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Gomes de Moura e de Benedita Gomes de Moura.

O pretendente: GLEYTON TONYS MACHADO FREITAS, estado civil divorciado, 
profi ssão autônomo, nascido em Parnaíba - PI, no dia 25 de julho de 1989, residente 
e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Matias de Freitas e de 
Ivonalda Machado Freitas. A pretendente: THAÍS SOUSA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Baturité - CE, no dia 18 de março de 1997, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Bernardo de 
Oliveira e de Maria Izabel Sousa de Oliveira.

O pretendente: ISAC EMANUEL SOUSA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico mecânico, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 10 de março de 
1992, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Tomaz de Aquino 
Oliveira Carvalho e de Maria das Graças Sousa Carvalho. A pretendente: MARIA DAIANE 
PAIVA NUNES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Juazeiro 
- BA, no dia 08 de setembro de 1994, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Damião Francisco de Oliveira e de Angelita de Paiva Nunes Oliveira.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ADALBERTO VIEIRA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 13 de dezembro de 1965, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoelito Conceição e de Joselita 
Vieira Conceição. A convivente: SILVIA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 26 de novembro de 1979, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Martins de Oliveira 
e de Maura Fernandes da Cruz de Oliveira. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 
1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei 
Federal 9278/96.

O convivente: ALEXANDRE DA SILVA PACIELLO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de qualidade, nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) SP, 
no dia 13 de maio de 1972, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lho de José Antonio Paciello e de Ana da Silva Paciello. A convivente: ADRIANA 
FARIAS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão assistente de reservas, nascida 
em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 24 de fevereiro de 1975, residente 
e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues de Lima e de 
Suzana Farias Soares Rodrigues. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e IV 
do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

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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Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1086213-27.2016.8.26.0100. O DR. Claudio Antonio Marquesi, Juiz
de Direito da 24ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Domingas Socorro De Barros RG Nº
30.702.576-7, CPF/MF Nº 293.672.338-84 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino lhe
ajuizou ação Monitória da Quantia de R$ 8.854,69, (AGOSTO/2016) Referente ao contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes que não foi cumprido. Estando a ré 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. São Paulo, 20 de Abril de 2017.                    (16 e 17)

Edital De Citação - Prazo De 15 Dias. Processo Nº 1043624-91.2014.8.26.0002 A Mma. Juíza De Direito
Da 1ª Vara Cível, Do Foro Regional Xv - Butantã, Estado De São Paulo, Dra. Mônica De Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, Na Forma Da Lei, Etc. Faz Saber A Sandra De Lima Cordeiro, Cpf 134.607.688-00, Rg
23.247.530-1, Que Lhe Foi Proposta Uma Ação Monitória Por Parte De Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino, Da Quantia De R$ 2.753,02, Referente Ao Contrato De Prestação De Serviços
Educacionais Firmado Entre As Partes E Não Foi Cumprido Estando A Ré 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 Presente Edital, Por Extrato, Afixado E Publicado Na Forma Da Lei. Nada Mais. Dado E
Passado Nesta Cidade De São Paulo, Aos 05 De Abril De 2017.                                                       (16 e 17)

 

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: RODRIGO TEIXEIRA CAMARGO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1987, residente e domi-
ciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Fernando da Silva Camargo e de 
Elizabeth de Fátima Teixeira Camargo. A pretendente: MARINA SILVEIRA DE ALMEIDA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 12/06/1987, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha 
de Alcimar Luiz de Almeida e de Monica Silveira de Almeida.

O pretendente: REINALDO RAMOS DE CARVALHO, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/09/1957, residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ramos de Carvalho 
e de Elvira Batista dos Santos. A pretendente: ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Ibiúna - SP, data-nascimento: 
17/05/1973, residente e domiciliada em Cotia - SP, fi lha de Dalico Pedroso de Oliveira e 
de Nazira Pereira de Oliveira.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JOEL JOSÉ DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado de estacionamento, nascido em Limoeiro - PE, no dia 03/08/1956, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Jesus 
e de Sebastiana Bezerra de Jesus. A pretendente: LAUDICÉIA SEVERINA FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Feira 
Nova - PE, no dia 13/07/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
José Vicente Ferreira e de Severina Gomes Ferreira.

O pretendente: LUCAS CALDEIRAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Campinas - SP, no dia 11/02/1997, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Batista de Oliveira 
e de Mirian Caldeiras Lino de Oliveira. A pretendente: BRUNA LETICIA SOUZA RODRI-
GUES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 18/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
José Edmar dos Santos Rodrigues e de Maria das Dores Souza Silva.

O pretendente: EUGÊNIO JESUS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Ilheus - BA, no dia 13/07/1978, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Augusto de Souza e de Júlia 
Maria de Jesus. A pretendente: MARIA VALDALIA SOUSA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em São Francisco 
do Piauí - PI, no dia 04/12/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Jerônimo de Sousa Santos e de Verônica Barbosa dos Santos.

O pretendente: JOÃO MICHAEL RODRIGUES DE NORONHA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão consultor de negócios, nascido em Itaquaquecetuba - SP, 
no dia 27/11/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Gonzaga de Noronha e de Adriana Rodrigues da Silva. A pretendente: ANDRÉIA LOPES 
DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 22/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Osmiro Lopes Gonzaga e de Eliane Veiga da Conceição Gonzaga.

O pretendente: MANOEL ALISSON DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/10/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alexandre da Silva 
e de Edleusa Justino dos Santos Silva. A pretendente: JESSICA DE JESUS DAS NEVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 18/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Laercio José Silva das Neves e de Priscila Clara de Jesus Neves.

O pretendente: RODOLFO LIMA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Guarulhos - SP, no dia 10/02/1986, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amós Oliveira Santos e de Vilma Nascimento 
Lima Santos. A pretendente: JENIFER SESSO TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/08/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Alberto Alves Teixeira e de 
Rosimeire Sesso.

O pretendente: ANGELO AMARAL DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre de Lima e de 
Edina do Amaral Lima. A pretendente: VANESSA FERNANDES DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Suzano - SP, no 
dia 10/07/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Francisco de 
Assis Silva e de Odetina Fernandes da Silva.

O pretendente: MÁRCIO FLORÊNCIO DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido em Iati - PE, no 
dia 02/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Antonio do Nascimento e de Quitéria Florêncio da Silva Nascimento. A pretendente: 
GABRIELA BARBOSA DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/11/1995, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcelo Gomes de Queiroz e de Lilian 
Barbosa de Queiroz.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão motorista, nascido em Vitória de Santo Antão - SP, no dia 28/10/1963, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Antonio Pereira e 
de Carmem Lucia Pereira de Lima. A pretendente: MARLENE APARECIDA FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Bom 
Sucesso - PR, no dia 06/08/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha José Ferreira da Luz e de Olinda do Espirito Santo Ferreira.

O pretendente: ÉVERTON RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão coordenador de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 
20/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelito Rodri-
gues dos Santos e de Aparecida Sueli dos Santos. A pretendente: SAMARA DE JESUS 
BARRETO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Lourival Cunha Barreto e de Maria do Carmo de Jesus Barreto.

O pretendente: JULIO CESAR BERNARDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de construção de limpeza , nascido em São Paulo 
- SP, no dia 29/03/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Adriana Almeida dos Santos . A pretendente: ERIKA GOMES DA SILVA, nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/12/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Alexandre Gomes 
e de Auriceia Neves da Silva.

O pretendente: RODRIGO NERI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascido em Jacobina - BA, no dia 13/07/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Margarete Neri da Silva. A 
pretendente: JESSICA GOMES CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/06/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Reginaldo Gomes Cardosos e de Erenilda Maria 
Gomes Cardoso.

O pretendente: AUTIERES LIMA CURVELO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão frentista, nascido em Bom Conselho - PE, no dia 13/02/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luzenildo Curvelo da Silva e de Maria 
Josemir Lima Curvelo da Silva. A pretendente: ARIANE DA SILVA ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de tecelão, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 12/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Francisco 
de Assis de Almeida e de Leda Ana da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO JERONIMO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Boa Esperança - MG, no dia 17/09/1968, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Altamiro Jeronimo e de 
Leonor Santana. A pretendente: GISLENE XAVIER SELES, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/08/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Evanilde 
Xavier Seles.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE PAIVA BERBEL, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/03/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Berbel e de Lucia-
na de Paiva. A pretendente: AMANTINA MAYARA VIEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão assistente juridico, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elio Vieira e 
de Maria dos Anjos Silva.

O pretendente: ISAAC PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Camacan - BA, no dia 01/03/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Maria 
Sonia Ferreira dos Santos. A pretendente: BIANCA REGINA ALVES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Renê 
dos Santos e de Sandra Regina Alves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ OZENI DE SALES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em Livramento - PB, no dia 31/07/1969, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Cassimiro e de Ismenia Alipia da Concei-
ção. A pretendente: MARINÊS MARTINS DE BRITO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Barra - BA, no dia 23/07/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marino Pereira de Brito e de 
Ana Martins de Brito.

O pretendente: NAILTON DE LACERDA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Riachão das Neves - BA, no dia 19/10/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Pereira da Rocha 
e de Nair de Lacerda Monteiro. A pretendente: DEUSILENE FERNANDA RODRIGUES 
PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de monito-
ramento, nascida em Piripiri - PI, no dia 02/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Enedina Rodrigues Pereira.

O pretendente: EDISON NAZARIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão operador de empilhadeira, nascido em Pombal - PB, no dia 
15/04/1958, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Nazario 
dos Santos e de Francisca Pereira de Souza. A pretendente: MARINALVA DO ROSARIO 
DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Ca-
ratinga - MG, no dia 29/10/1958, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Nelson José Dias e de Maria Severina Dias.

O pretendente: RÔMULO ARTHUR GOMES BEZERRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão agente de correios, nascido em Maceio - AL, no dia 
18/11/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ro-
mildo Bezerra e de Nilceia Gomes Bezerra. A pretendente: CAMILA CAVALCANTE 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Correntes - PE, no dia 29/10/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Adelvandro Barros dos Santos e de Edjane Rodrigues 
Cavalcante.

O pretendente: EDUARDO SILVA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão ajudante de impermeabilização, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 09/03/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Doriedson Cabral de Sousa e de Maria do Carmo da Silva Sousa. A pretendente: 
JESSICA VIEIRA VENANCIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Messias Venancio da Silva e de 
Maria Vanete Vieira da Silva.

O pretendente: FABRÍCIO ANDRADE SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 08/06/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucinete Andrade Silva. 
A pretendente: JÉSSICA LOPES ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Antonio Gonçalves de Araújo e de Joana 
Lopes dos Reis Araújo.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA FARIAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/02/1987, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Laercio Farias dos 
Santos e de Miguelina Antunes de Oliveira. A pretendente: CIBELE ALVES DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Antonio Manoel de Souza e de Josefa Alves de Souza. Obs.: O presente 
Edital de Proclamas teve origem do Registro Civil de Ferraz de Vasconcelos, Estado de 
São Paulo, local de residência do pretendente.

O pretendente: JEFFERSON CALISTO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão instalador de piso, nascido em São Miguel dos Campos - AL, no dia 
11/11/1998, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio 
Lourenço Calisto e de Maria de Lourdes Calisto. A pretendente: GABRIELE APARECIDA 
FERNANDES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 18/08/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Edmilson Fernandes de Andrade e 
de Ana Rita Gomes dos Santos.

O pretendente: FRANCISNEY OLIVEIRA NUNES, estado civil divorciado, profi ssão 
montador de móveis, nascido em Jequié - BA, no dia 31/01/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Oliveira Nunes e de Luzia Oliveira Nunes. A 
pretendente: EDINALVA ZEFERINA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Jequié - BA, no dia 14/01/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Zeferina de Jesus.

O pretendente: MOISÉS CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/05/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adolfo Amâncio dos Santos e de Emilia 
Correia dos Santos. A pretendente: LILIANE BOIANI CORDEIRO PAZ, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 02/04/1988, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Joselito Cordeiro Paz e de 
Rosana Boiani.

O pretendente: ALISON FELIPE DE MELO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Virginio de Oliveira e de Elisabete de 
Melo Pereira Oliveira. A pretendente: ALINE SILVEIRA CAMPOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Suzano - SP, no dia 12/07/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair dos Santos Campos e de Solange 
Silveira Bezerra.

O pretendente: JOÃO ALVES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em Muritiba - BA, no dia 13/07/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joana Alves da Cruz. A pretendente: SOLANGE CRISTINA SEVILHA, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/02/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sevilha Neto e de 
Mercedes Alves Sevilha.

O pretendente: DANILO FERREIRA DE ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
torneiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Lindinalva Ferreira de 
Araujo Silva. A pretendente: MIRIÃ DOS SANTOS BRASIL, estado civil solteira, pro-
fi ssão tecnica administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelino dos Reis Maia Brasil e de 
Maria Inês dos Santos Brasil.

O pretendente: WELLINGTON SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1994, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Neto Lopes de Almeida e de Quitéria 
Maria dos Santos. A pretendente: JAQUELINE RAIMUNDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de laboratorio, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/05/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joselito Neves da Silva e 
de Nivalda Raimunda da Silva.

O pretendente: MAURO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdomiro Rodrigues e de Nezilda Domingos Rodrigues. A 
pretendente: LUCINEIDE FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
copeira, nascida em Jitauna - BA, no dia 07/01/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Olegario Alves da Silva e de Percilia Fernandes 
da Silva.

O pretendente: FELIX ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nico quimico, nascido em São Bras do Suaçui - MG, no dia 24/02/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Felix Ferreira e de 
Eva Almeida. A pretendente: JEANE MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Paulo Afonso - BA, no dia (15/08/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Abel Manoel dos Santos e de 
Selma Maria dos Santos.

O pretendente: JOÃO LELIS CAMPOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Lelis Campos e de Marlene Martins da Silva 
Campos. A pretendente: ESTER DE ARAUJO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdevino Misael da Silva e de 
Joana Maria de Araujo Silva.

O pretendente: PAULO CESAR DA SILVA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Francisco Xavier e de Marinalva Jor-
gina da Silva. A pretendente: MONIQUE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/01/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson de Oliveira e de Lucimara 
Aparecida da Conceição.

O pretendente: RODNEY AUGUSTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo dos Santos e de Sueli dos Santos. A 
pretendente: MICHELLE DA SILVA VILELA, estado civil solteira, profi ssão autono-
ma, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/01/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amarildo Francisco Vilela e de Maria Célia Calado 
da Silva Vilela.

O pretendente: GILMAR DIAS TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/06/1972, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mariano Dias Teixeira e de Maria Aparecida Teixeira. A pretendente: 
ELIONAI ESTANISLAU DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Japura - PR, no dia 03/08/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Heleno Estanislau da Silva e de Maria dos Santos Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO DA SILVA SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Conceição - PB, no dia 15/05/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ivon da Silva e de Aldeide Morato da 
Silva. A pretendente: MARCELA DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são monitora escolar, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/02/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Antonio Leal da Silva e de 
Mirian de Souza da Silva.

O pretendente: MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profissão operador de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Debora Cristina 
Silva Rodrigues. A pretendente: NAYARA LOPES CASSOLA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Benedito André Cassola e de 
Marta Lopes da Costa Cassola.

O pretendente: CLAUDIO LUIS BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico eletronico, nascido em Itabuna, BA, no dia 07/03/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Delza Barbosa dos Santos. A pretendente: 
AGDA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/02/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Walter Ferreira da Silva e de Maria de Jesus da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOHNNY DE MORAES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/06/1990, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emidia Pereira de Moraes. A convivente: 
KARINA FERNANDA RESENDE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Angatuba - SP, no dia 19/04/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz Carlos Bezerra da Silva e de Sandra 
Marcia Resende da Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro.

O pretendente: REGINALDO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO, profi ssão: ator, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Umari - RN, data-nascimento: 09/08/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Domingos dos Santos e de Maria dos 
Prazeres dos Santos. A pretendente: ZUZELINDA MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em Paramirim - BA, data-nascimento: 
20/05/1970, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas José de Oliveira 
e de Maria José de Oliveira.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
06/12/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alcione Pereira da Silva 
e de Valdecy Rodrigues da Silva. A pretendente: NÁTHALI EGLE CEPEDA, profi ssão: 
consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 26/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cesar 
Augusto Cepeda e de Cátia Micheletti Cepeda.

O pretendente: JOSÉ DIGENASIO VIEIRA, profi ssão: borracheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Angelim - PE, data-nascimento: 05/11/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dionisio Vieira e de Quitéria Vicente 
Vieira. A pretendente: TANIA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 12/06/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elio da Silva e de Luzia Cruz da Silva.

O pretendente: RICARDO DA SILVA GARBATI, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 20/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Garbati e de Rozimar 
Lima da Silva. A pretendente: DUCINEIDE PEREIRA FERREIRA, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Juazeiro - BA, data-nascimento: 
08/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira Ferreira 
e de Maria Helena Pereira Ferreira.

O pretendente: JHONATAN COSME DE OLIVEIRA, profi ssão: propagandista médico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
01/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo de 
Oliveira e de Cristina Elaine da Silva de Oliveira. A pretendente: JACQUELINE CORREIA 
DA SILVA, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca - SP, data-nascimento: 30/03/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lha de José Adeilton Correia da Silva e de Rosemeire Escaliante Correia da Silva.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE ARAUJO SILVA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Caetés - PE, data-nascimento: 23/09/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Pereira Sobrinho e de Carmelita Luiza 
da Silva. A pretendente: MARIA VALDENIRA FEITOZA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de almoxarifado, estado civil: solteira, naturalidade: em Caetés - PE, data-nascimento: 
19/12/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ismael da Silva e 
de Maria Eunice da Silva.

O pretendente: FÁBIO ALEX DE SOUZA BRITO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caculé - BA, data-nascimento: 06/02/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir de Brito Lima e de Regina Pereira 
de Souza Brito. A pretendente: CAROLINE STRASBURG CUBOTOMAE, profi ssão: 
analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - 
SP, data-nascimento: 19/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson Takashi Cubotomae e de Ana Maria Pereira Strasburg.

O pretendente: ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/10/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Rodrigues e de Isabel Regina de Farias. 
A pretendente: VANESSA MARIA DA SILVA, profi ssão: psicopedagoga, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sebastião da Silva e de Maria Jose 
da Silva.

O pretendente: WILSON RODRIGUES CORDEIRO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Malacacheta - MG, data-nascimento: 16/04/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Rodrigues Matos e de Santa 
Cordeiro Barreiros. A pretendente: JOELMA FERREIRA DAMASCENO, profi ssão: 
fi scal de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Senhor do Bonfi m - BA, data-
nascimento: 10/08/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rufi no 
Ramiro Damasceno e de Albertina Ferreira Damasceno.

O pretendente: VICTOR MASETTI FAZAN, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São José do Rio Preto - SP, data-nascimento: 20/08/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Aparecido Fazan e de Vera 
Lucia Masetti Fazan. A pretendente: ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João 
Oscalino de Oliveira Sousa e de Telma Bernadete de Oliveira.

O pretendente: JOÃO PAULO DI CUNTO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francesco Di Cunto e de Hilda Augusto Di Cunto. A 
pretendente: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA, profi ssão: gerente de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jaboticabal - SP, data-nascimento: 18/12/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Martin Francisco de Oliveira e de Sonia 
Mauricio de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FRANCO DE SIQUEIRA, profi ssão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
07/12/1948, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo de Siqueira e 
de Tecla Franco de Siqueira. A pretendente: MARISA MENEQUELLI, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-
nascimento: 30/09/1957, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Menequelli e de Zaira Nanetti Menequelli.

O pretendente: MATHEUS FERNANDO LEITÃO, profi ssão: analista programador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
03/10/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Renato Pinto Leitão e 
de Rosangela Aparecida Cordeiro Leitão. A pretendente: GLACY MARIA DA SILVA, 
profi ssão: analista comércio exterior, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 23/05/1987, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de 
Ulisses Augusto da Silva e de Galdina Maria da Silva.

O pretendente: BRUNO DANTAS DA SILVA BUENO, profi ssão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Juliano da Silva Bueno e de Vanessa 
Dantas da Silva. A pretendente: GABRIELA SILVA DE NOVAIS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Santana de Novais e de Cristiane 
da Silva de Novais.

O pretendente: JOÃO PEDRO COSTA DO NASCIMENTO DEZORZI, profi ssão: 
programador de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, data-nascimento: 29/05/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Marcelo Dezorzi e de Selma Maria do Nascimento Dezorzi. A pretendente: ISABELLE 
LOPES, profi ssão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 04/09/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Osmar Lopes Filho e de Celia Jacynowicz Lima.

O pretendente: LUCAS BRAGAGNOLI GERMANO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Germano Sobrinho e de 
Ivonete Bragagnoli Germano. A pretendente: NATÁLIA VERIDIANA DUARTE MOSNA, 
profi ssão: analista de departamento pesso, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Mosna e de Nair Alves Duarte.

O pretendente: JOSÉ MARIA DE FARIA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 13/07/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pieter Florentino de Faria e de Maria 
Madalena de Faria. A pretendente: ROSIMEIRE PIRES FERMINO, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, 
data-nascimento: 01/12/1970, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Fermino e de Apparecida Pires Fermino.

O pretendente: FERNANDO GEA SANT'ANNA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Varginha - MG, data-nascimento: 11/02/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gabriel Sant'Anna e de Marlene 
Gea Sant'Anna. A pretendente: MILENA CAMILO GIROTTO, profi ssão: assistente 
de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-
nascimento: 21/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Aparecido Girotto e de Marilda Camilo Girotto.

O pretendente: ALBERTO LUIZ HERMANN JUNIOR, profi ssão: técnico em tecnologia 
da infor, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
30/04/1985, residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Alberto 
Luiz Hermann e de Ivoni Maximiano dos Santos Hermann. A pretendente: TALITHA 
CRISTINA GIRÃO NAVARRO EXEL, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Navarro Exel e de Regina Girão Exel.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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 
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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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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005974-38.2014.8.26.0704 O(A) Mm. Juiz(A) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(A). Mônica De Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, Na Forma Da Lei, Etc. Faz Saber a Cleuder Tadeu de Paula, CPF
188.521.108-28, Rg 20.432.926-7, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte da Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, Alegando em síntese: que o requerido deve a quantia de R$
2.201,00 (09/2014), Referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 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. ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso
de revelia. 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.                                                   (16 e 17)

Edital de Intimação Prazo 20 dias  Proc. 0104802-26.2012.8.26.0100.  O Dr. César Augusto Vieira
Macedo, Juiz de Direito da 4º VC do Foro Central da Capital – SP. Faz Saber a KAZUO TANAKA, RNE
5.373.806, CPF/MF Nº 933.036.298-20, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida
por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 13.349,72, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta Cidade, aos 04 de Abril de 2017.      (16 e 17)

Citação Prazo 20 dias Proc. 1016004-70.2015.8.26.0002. A Drª. Barbara Carola Hinderberger
Cardoso de Almeida, Juíza de Direito da 2ª VC do Foro de Embu da Artes/SP. Faz Saber a Sueli
Gomes da Silva que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória
para recebimento da quantia de R$ 6.210,22, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi
deferido 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.                                                              (16 e 17)

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1039855-07.2016.8.26.0002 O(A) Mm. Juiz(A) De
Direito Da 11ª Vara Cível, Do Foro Regional Ii - Santo Amaro, Estado De São Paulo, Dr(A). Antonio
Carlos Santoro Filho, Na Forma Da Lei, Etc. Faz Saber A Karina Cristina Dos Santos, Rg 43.756.279-
7, Cpf/Mf Nº 343.616.958-73, Que Nos Autos Da Ação De Ordinária, Requerida Por, Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino Lhe Ajuizou Ação Monitória Da Quantia De R$ 3.759,90,
Referente Ao Contrato De Prestação De Serviços Educacionais Firmado Entre As Partes E Não Foi
Cumprido. Estando A Ré Em Lugar Ignorado, Expede-Se O Edital, Para Que Em 15 Dias, A Fluir Dos
20 Dias Supra, Pague O Débito (Ficando Isento De Custas Processuais), Acrescido De Honorários
Advocatícios Equivalentes A 5% Do Valor Do Débito (Artigo 701 Do Ncpc), Ou Ofereça Embargos,
Sob Pena De Converter-Se O Mandado Inicial Em Mandado Executivo. Não Sendo Embargada 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 São Paulo, Aos 17 De Abril De 2017.                                                               (16 e 17)
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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:

DANIEL APARECIDO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão operador de caixa, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-296,FLS.268V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (15/12/1997), residente e 
domiciliado Rua França Velho, 25, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Damião de Assis e de Cleusa Aparecida da Silva Rodrigues. EVELLYN ALMEIDA 
BEDETTI DE LAIA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-341,FLS.154V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e nove (09/05/1999), residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 
90, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elvis Bedetti de Laia 
e de Eliana Almeida Fernandes Moura.

DENIS COSTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina CNC, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/048.FLS.074 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e oitenta (12/05/1980), residente e domiciliado Rua João 
Abreu Castelo Branco, 159, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma 
Lopes dos Santos e de Dalva Costa dos Santos. ANDRÉIA RODRIGUES COUTINHO, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/073.
FLS.291-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (15/01/1984), residente e domiciliada Rua Almeida Falcão, 61, Jardim 
Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues Coutinho Neto e de Maria 
Aparecida Marques Silva.

ADRIANO APARECIDO DANTAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão torneiro 
mecânico, nascido em Guarulhos,neste Estado (CN:LV-A 361,FLS.297V-1º SUBDISTRI-
TO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (18/07/1986), residente e domiciliado Rua Espelho Cristalino, 31, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Brito de Souza e 
de Maria Aparecida Sabino Dantas. HELLEN SILVA SCHIAVELLI, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-56,FLS.289V 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e sete (19/08/1987), residente e domiciliada Rua Espelho Cristalino, 31, Conjunto Ha-
bitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ederson Schiavelli e de 
Cicera Silva Schiavelli.

JOSÉ CLEBER PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Ouricuri, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/058.FLS.046V-OURICURI/PE), Ouricuri, 
PE no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e sete (29/09/1997), 
residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 09, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Antonio da Cruz e de Maria Pereira da 
Cruz. KARINA CAVALCANTE PINTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/260.FLS.096-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia de-
zessete de abril de mil novecentos e noventa e nove (17/04/1999), residente e domiciliada 
Avenida Professor João Batista Conti, 1103, apartamento 11-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Theodoro Pinto e de Ana 
Paula Cavalcante da Silva.

ADRIANO CORREA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de maio de 
mil novecentos e setenta e três (09/05/1973), residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 
78, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Andrade Duarte dos Santos e de Shyrley Correa dos Santos. ROSELI 
MARQUES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezoito de março de mil 
novecentos e setenta e sete (18/03/1977), residente e domiciliada Rua Avaramo, 57, 
Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Marques da Silva e de 
Maria Socorro Marques da Silva.

GIVAN FERREIRA PEDROSA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nas-
cido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A-03,FLS.48 TABULEIRO DO MARTINS/AL), 
Maceió, AL no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e seis (16/11/1976), 
residente e domiciliado Rua Gino Romiti, 87, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givan Ferreira Pedrosa e de Cícera de Oliveira Pedrosa. 
KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos 
e oitenta (06/06/1980), residente e domiciliada Rua Gino Romiti, 43, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Oelton da Silva 
e de Shirlene Aparecida da Silva.

PEDRO ALVARO DA CONCEIÇÃO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão lavrador, 
nascido em Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia, Oliveira dos Brejinhos, BA no dia 
doze de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (12/10/1966), residente e domiciliado 
Rua Duque de Caxias, 43, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia, Oliveira dos 
Brejinhos, BA, fi lho de Idalécio Caetano de Souza e de Ormezina Laurentina da Concei-
ção. CARMEN SUELI COSTA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
laboratório, nascida em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Uberlândia, MG no dia vinte 
e seis de agosto de mil novecentos e cinquenta (26/08/1950), residente e domiciliada 
Rua Beleza Pura, 43, quadra G, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clarindo Costa Ferreira e de Iduina Viana. Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia.

FÁBIO ALESSANDRO LIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de açougue, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/191.FLS.150-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/04/1982), residente e domiciliado Rua Canções Prelúdios, 38, Jardim Camargo 
Novo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Lira e de Nizia Maria 
Bezerra Lira. FERNANDA PINHEIRO DE MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/010.
FLS.063-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete (31/10/1977), residente e domiciliada Rua Edward Félix de Moraes, 37, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Jacintho de Miranda e 
de Janisia Pinheiro de Miranda.

FERNANDO DA COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/051.FLS.265-FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (06/02/1990), residente e domiciliado Rua Itaicaba, 86, casa 
01, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Simões Ferreira 
e de Maria Efi genia da Costa. DEBORA NOVAES NOGUEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.109-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (16/04/1989), residente e domiciliada Rua Itaicaba, 86, casa 01, Vila 
Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Nogueira e de Claudia Ja-
queline dos Santos Novaes.

IGOR ARIMURA FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão analista juridico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.001 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de março de mil novecentos e noventa e seis (11/03/1996), residente e 
domiciliado Rua Antônio Soares Lara, 132, casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Francenildo Freire e de Monica Nobuco Arimura Freire. JANAÍNA BUENO 
VIEIRA DA SILVA VIOTTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/281.FLS.054 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (12/06/1997), residente e domiciliada Rua 
Antônio Soares Lara, 132, casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Viotto 
e de Adriana Bueno Vieira da Silva.

MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/263.FLS.255-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (11/09/1996), resi-
dente e domiciliado Rua Iná, 67, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jair José da Silva Oliveira e de Leonilda Eliza dos Santos. THAIS TAUANE DO 
CARMO RAMALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/262.FLS.149-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
outubro de mil novecentos e noventa e seis (22/10/1996), residente e domiciliada 
Rua Iná, 67, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ramalho e de 
Célia Regina do Carmo.

WILSON RICARDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Jaraguá, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.267-JARAGUÁ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (29/08/1996), residente 
e domiciliado Rua Terra Brasileira, 1075, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ricardo Ribeiro da Silva e de Rosemeire 
Deolindo. THAIZA CRISTINA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.290-
ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos 
e noventa e nove (01/05/1999), residente e domiciliada Rua Terra Brasileira, 1075, casa 
01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fatima 
Aparecida Costa.

EDIVAN WENDER BISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/264.FLS.061-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
novembro de mil novecentos e noventa e seis (09/11/1996), residente e domiciliado Rua 
Taj Mahal, 334, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, fi lho de 
Edival Cruz da Silva e de Vilma Bispo dos Santos. YRIS FERNANDA BORGES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/395.
FLS.082 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de dois mil e um 
(29/04/2001), residente e domiciliada Rua Taj Mahal, 334, casa 02, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivan Ferreira da Silva e de Keila 
Fernanda Borges Pinto.

JEFFERSON JARDIM DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão agente de vendas, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-130,FLS.108-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa (29/07/1990), residente e domiciliado 
Rua Monsueto Campos de Meneses, 45, F, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vicente de Lima e de Vilma Jardim dos Santos 
de Lima. TAIRES BARBOZA GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão agente de 
vendas, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-140,FLS.104 GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (08/08/1995), 
residente e domiciliada Rua Padre Nildo do Amaral Júnior, 720, bloco A, apartamento 
72, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Eliziario Vitorino Guimarães 
e de Fatima Barboza Santos.

RAFAEL DA SILVA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/101.FLS.142-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (24/12/1987), residente e domiciliado Rua 
Vitor José de Castro, 04, bloco 01, apartamento 61, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Roberto Machado e de Rute Luiza da Silva Machado. MICHEL-
LE FERREIRA DE MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão especialista em desenho 
educacional, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/137.FLS.101V-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e seis (20/04/1986), 
residente e domiciliada Rua Vitor José de Castro, 04, bloco 01, apartamento 61, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Martins de Medeiros e de Luiza 
Ferreira de Araujo.

CELSO SOUSA DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão líder de service desk junior, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/169.FLS.164-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e um (04/03/1991), residente e 
domiciliado Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 02, apartamento 61, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeova Bispo de Menezes e de Aurelisa Silva Sousa. DE-
NISE SIMONE MELHADO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/113.FLS.251-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (17/07/1992), residente e domiciliada Rua 
Carolina Fonseca, 315, bloco 02, apartamento 61, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edelcio Melhado e de Adriana Santos de Oliveira.

OSMAR BORGES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/007.FLS.073 BONANÇA-VARZELÂNDIA/
MG), Varzelândia, MG no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta (23/07/1980), 
residente e domiciliado Rua Jequitirana, 448, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ozório Borges de Almeida e de Maria Ferreira da 
Cruz. MARIA SIJANE MARTINS DA SILVA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em Senhor do Bonfi m, Estado da Bahia, Senhor do Bonfi m, BA no 
dia dezessete de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (17/08/1966), residente e 
domiciliada Rua Jequitirana, 448, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Silvino Martins da Silva e de Josefa Francisca da Silva.

ALEX DE PAULA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.085-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (09/11/1988), residente e domiciliado Rua 
Nabiça, 224, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademilton Benicio 
dos Santos e de Rosangela Antonia de Paula. JENNIPHER SILVA BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/285.FLS.145-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e sete (10/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Nabiça, 224, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Fábio Francisco Brito e de Cristina Vila Nova Silva.

VALMIR DOS REIS PESTANA, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-97,FLS.109V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e um (24/09/1991), residente 
e domiciliado Rua Padre Atílio Garret, 211, Vila Virginia, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Manoel Pestana e de Vera Lucia dos Reis Pestana. JULIA APARECIDA 
BORGES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Vila Formosa, 
nesta Capital (CN:LV-A-102,FLS.58 VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
julho de mil novecentos e noventa (08/07/1990), residente e domiciliada Rua Bárbara 
Jurana, 17, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dagmar Borges e de Marlene Aparecida Borges.

ANDERSON LUIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (27/10/1983), residente e domiciliado Rua Amanari, 493, casa 01, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurinda Pereira da Silva. CARLA 
APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão bombeiro civil, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (13/11/1981), residente e domiciliada Rua Amanari, 493, casa 
01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iolanda dos Santos.

IHUOMA ANTHONY ONYEKACHI, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Imo State - Owerri - Nigéria, Nigéria no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (18/01/1984), residente e domiciliado Rua Pero Peres, 71, Vila Cruzeiro, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Ihuoma Pius e de Ihuoma Felicia. ANDRÉIA LEMOS DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de PCP, nascida em Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.156V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de julho de mil novecentos e setenta e nove (20/07/1979), residente e domiciliada 
Rua Castelândia, 142, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira 
de Souza e de Elisete Lemos de Souza.

ROMÉRIO JOAQUIM DO LAGO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Canarana, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.291V CANARANA/BA), Canarana, BA 
no dia doze de março de mil novecentos e oitenta (12/03/1980), residente e domiciliado 
Rua Severino Arboleya Imbernon, 38, casa 01, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Noémia Maria do Lago. LUCY CASSIA FERREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia vinte 
de julho de mil novecentos e noventa e um (20/07/1991), residente e domiciliada Rua 
Severino Arboleya Imbernon, 38, casa 01, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Carlos Ferreira e de Marta Ferreira Ribeiro.

WELDES DOS ANJOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente de loja, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/160.FLS.06 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de junho de mil novecentos e noventa e seis (08/06/1996), residente e domiciliado 
Avenida Sansão Castelo Branco, 688, Jardim Guaianazes, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Wilson Dias da Silva e de Valeria dos Anjos Silva. GLEICY DUTRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento, nascida em Subdistrito Mooca, 
nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.107-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e noventa e seis (27/11/1996), residente e domiciliada Rua 
Augusto Cavalcanti, 201, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Israel Gomes da Silva e de Marcia Dutra da Silva.

RÔMULLO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de comércio, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/231.FLS.010V-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/11/1994), residente e domiciliado Rua Cardo Limão, 30, A, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hermenegildo Ramos da Silva e de Maria Cristina da Silva. RAFAELA 
DUARTE KORITIAKE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/125.FLS.156V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e seis (12/08/1996), residente e 
domiciliada Rua Cardo Limão, 30, A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alex Koritiake da Silva e de Ana Alice Duarte.

RODRIGO AMARO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/152.FLS.110V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (30/10/1991), residente e domiciliado Rua 
Flor do Céu, 60, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis 
Carlos dos Santos e de Cleide Amaro da Silva. ELDA FERREIRA DE LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão diarista, nascida em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Natal, RN 
no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e quatro (25/07/1974), residente 
e domiciliada Rua Flor do Céu, 60, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Milton Ferreira de Lima e de Genilda Josefa dos Santos Lima.

JOSÉ AMARO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão frentista, nascido em 
Barreiros, Estado de Pernambuco, Barreiros, PE no dia cinco de maio de mil nove-
centos e setenta e cinco (05/05/1975), residente e domiciliado Rua Fraternidade, 
746, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Alves da Silva e de Terezinha Maria da Silva. ADRIANA CARLA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Ribeirão, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A-05,FLS.291Vº PRIMAVERA/PE), Ribeirão, PE no dia dez de dezembro de 
mil novecentos e setenta e nove (10/12/1979), residente e domiciliada Rua Fraterni-
dade, 746, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria da Conceição da Silva.

MARCELO RIBEIRO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-75,FLS.68Vº-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e nove (30/06/1989), residente 
e domiciliado Rua Baltazar Teles, 304, apartamento 42-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Ribeiro de Araújo e 
de Evelise Patricia Ribeiro de Carvalho. PATRICIA MENDONÇA DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A-
95,FLS.250Vº SUZANO/SP), Suzano, SP no dia nove de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (09/06/1989), residente e domiciliada Rua São Francisco do Piauí, 
661, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Jose de Carvalho e de 
Eunice Mendonça da Silva de Carvalho.

MARCOS SÉRGIO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de laboratório, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A 16,FLS.275-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e sete (14/11/1977), 
residente e domiciliado Rua Isaar Carlos de Camargo, 361, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito de Andrade e de Sílvia Nascimento de Andrade. JAMILE 
FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-05,FLS.252-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (12/08/1977), residente e domiciliada 
Rua Isaar Carlos de Camargo, 361, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adalberto Santos Silva e de Maria Odilia Fernandes da Silva.

JOSIMARIO DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e sessenta e 
um (13/05/1961), residente e domiciliado Avenida Guape, 85, Cidade Seródio, Guaru-
lhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Domingos Sobrinho e de Maria José 
Domingos. DILMA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/031.
FLS.295-PIRITUBA-VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE), Vitória de Santo Antão, PE no dia 
doze de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (12/04/1965), residente e domiciliada 
Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 04, apartamento 44, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Barbosa da Silva e de Maria 
José da Silva Barbosa.

JOÃO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Encruzilhada, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.124-CAMPI-
NARANA-ENCRUZILHADA/BA), Encruzilhada, BA no dia quatorze de janeiro de mil 
novecentos e setenta (14/01/1970), residente e domiciliado Rua Harry Danhenberg, 
97, casa 12, Vila Carmosina, São Paulo, SP, fi lho de João José de Souza e de Maria 
de Almeida Macário. MARIA LUCIENE DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão costureira, nascida em Riacho Fundo, Município de Arara, Estado da Paraíba, 
Arara, PB no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(24/09/1966), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 97, casa 12, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro João dos Santos e de Maria 
Adelino da Conceição.

JOSÉ PEIXOTO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Marandíba, deste Estado, Marandíba, SP no dia nove de dezembro de mil 
novecentos e cinquenta e um (09/12/1951), residente e domiciliado Rua Toreiros, 30, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Peixoto de Araujo e de 
Euclidia Faustina de Sá. LÚCIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (02/12/1968), residente e domiciliada 
Rua Toreiros, 30, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de 
Oliveira e de Maria Celia de Oliveira.

LUCIANO VIANA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de laboratório, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A-64,FLS.270-SANTO 
AMARO-SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e 
setenta e nove (25/12/1979), residente e domiciliado Rua Tomé Álvares de Castro, 
98, bloco B, apartamento 43, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jadir Viana de Lima e de Teresinha França de Lima. GRAZIELE GOMES MACIEL, 
estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e um (10/09/1981), 
residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco B, apartamento 43, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Fernandes Maciel e de 
Renany Gomes Maciel.

SEVERINO JOSE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Espirito Santo - Município de São Bento do Una, Estado de Pernambuco, Espirito 
Santo - Município de São Bento do Una, PE no dia quatro de abril de mil novecentos 
e sessenta (04/04/1960), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 04-A, 
apartamento 31, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose 
da Silva e de Maria Luiza da Conceição. LAIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profi ssão segurança, nascida em Teteu - Município de São 
Miguel do Tapuio, Estado do Piauí, Teteu - Município de São Miguel do Tapuio, PI 
no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e setenta e dois (27/09/1972), 
residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 07-A, apartamento 31, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonçalves do Nascimento e 
de Maria Martins Lourenço.

EVANDRO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de informática, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, (CN:LV.A/038,FLS.151-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (23/02/1982), residente e domiciliado Rua Rafael Fernandes, 166, casa 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Aires da Silva e de 
Helena dos Santos Silva. RAYSA JOYCE DA SILVA BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Subdistrito Tatuape, nesta Capital, (CN:LV.A/065,FLS.082V- TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (23/02/1989), residente e domiciliada Rua Rafael Fernandes, 166, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos de Oliveira Brito e de Ana 
Aparecida da Silva Brito.

ALUIZIO JÚNIOR SENA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão retifi cador, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (10/12/1984), residente e domiciliado Rua Rangel de Sousa, 01, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aluisio Andrade de Sousa e de Maria Lúcia Ferreira 
Sena de Sousa. ELAINE MOSCARDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de gerência, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.249-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(25/10/1991), residente e domiciliada Travessa Fava Ninci, 25, casa B, Conjunto Habita-
cional Padre Manoel de Paiva, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Moscardo 
da Silva e de Eliene Mangabeira da Silva.

ANTÔNIO LIMA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Ba-
naneiras, Estado da Paraíba (CN:LV.A-02,FLS.94V BANANEIRAS-PB), Bananeiras, 
PB no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e três (07/04/1983), residente 
e domiciliado Praça Jandaira, 59, travessa Monte Sinai, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Matias da Costa e de 
Severina Lima da Costa. ELIANA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A-72,FLS.140V-ITAQUERA-SP), 
São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta (10/05/1980), residente 
e domiciliada Praça Jandaira, 59, travessa Monte Sinai, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Francisco Silva e de Maria 
Gomes da Silva.

JAIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Subdistrito Brás, nesta Capital, (CN:LV.A/017,FLS.063-BRÁS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e 
um (28/11/1991), residente e domiciliado Travessa Caetano Calido, 89, Vila Nova 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jair Pires dos Santos e de Suely 
Oliveira Borges. SUELLEN ZIROLDO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/452,FLS.290-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e noventa e sete (22/03/1997), residente e domiciliada Rua Sebastião 
Ivo, 20, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genesis de Souza e 
de Sueli Ziroldo de Souza.

LUÍS CARLOS LÁZARO BARRIOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Uchoa - Comarca de São José do Rio Preto, neste Estado (CN:LV.A-33-
,FLS.173-UCHOA/SP), Uchoa - Comarca de São José do Rio Preto, SP no dia vinte 
e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (29/12/1964), residente e 
domiciliado Rua Ibiracambi, 52, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felippe 
Lázaro e de Aparecida Barrios Lázaro. MARIA MAFALDA PETRINA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão agente operacional, nascida em Distrito de Ermelino Matarazzo, 
nesta Capital (CN:LV.A-18,FLS.290-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de junho de mil novecentos e setenta e um (08/06/1971), residente e domiciliada Rua 
Naim, 49, casa 01, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Renato da 
Silva e de Altair Petrina da Silva.

ANTONIO RODRIGO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente 
técnico de manutenção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/035.FLS.179-
SÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(15/03/1988), residente e domiciliado Rua Guiena, 264, casa A, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindomar Alves da Silva. GISLENE APARE-
CIDA PRADO CASTRO, estado civil viúva, profissão gerente comercial, nascida 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e 
setenta e sete (30/11/1977), residente e domiciliada Rua Guiena, 264, casa A, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido José do Prado e de 
Giselda Aparecida do Prado.

MARCOS DO CARMO DA CUNHA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, (CN:LV.A/285,FLS.122V-
CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (10/11/1987), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 
915, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliseu do Carmo da Cunha 
e de Amada das Graças da Cunha. CAMILA CUSTODIO DE PAULA, estado civil 
divorciada, profissão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e três 
(29/03/1983), residente e domiciliada Rua Álvaro Távora, 49, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Felicio de Paula e de 
Suely Aparecida Custodio de Paula.

ALVARO GIOVANE RAMOS TUPIASSU, estado civil solteiro, profi ssão menssageiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-221, FLS.170 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (03/01/1995), residente e 
domiciliado Rua Francisco Vidal, 23, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alvaro Atman Leal Alves Tupiassu e de Luciana Ramos. AMANDA LIMA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de supermercado, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A-217,FLS.106 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (29/12/1994), residente e 
domiciliada Rua Francisco Vidal, 23, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Rute Lima Santos.

VITOR HUGO ARAUJO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão repositor 
atendente, nascido em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A 158,FLS.145-
BUTANTÃ-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e seis (29/08/1986), residente e domiciliado Rua Lacre, 12, casa 04, Par-
que Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vitorino Raimundo de Sousa 
e de Natalia Alvina Araujo. GUACIARA TATIANE SANCHES, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-
43,FLS.136 BELENZINHO-SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de 
mil novecentos e oitenta e um (14/11/1981), residente e domiciliada Rua Lacre, 12, 
casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Aparecido 
Sanches e de Regina Celia Sanches.

JOSÉ ELANIO JUCA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Crato, Estado do Ceará (CN:LV.A/006.FLS.015 PONTA DA SERRA-CRATO/CE), Crato, 
CE no dia quinze de julho de mil novecentos e sessenta e sete (15/07/1967), residente 
e domiciliado Travessa Pote, 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Juca da Silva e de Joana Juca da Silva. GENILDA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Rio Largo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/071.
FLS.150-RIO LARGO/AL), Rio Largo, AL no dia cinco de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (05/07/1969), residente e domiciliada Travessa Pote, 04, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abideraman Torres Pereira e de Maria Vitória dos 
Santos Pereira.

FÁBIO RODRIGUES DINIZ, estado civil solteiro, profissão técnico de suporte, 
nascido em Guarulhos, neste Estado, (CN:LV.A/074,FLS.213V ITAQUERA/SP), 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/03/1984), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 699, casa 
01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Lopes Diniz e de 
Maria Rodrigues Diniz. HENDIRANE BEZERRA DUARTE, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/083,FLS.263V-
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (01/07/1987), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues 
Seckler, 699, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo 
Rodrigues Duarte e de Nilda Bezerra.

PÉRCIO BERNARDES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Pratápolis, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-26,FLS.140Vº PRATÁPOLIS/SP), Pratápolis, 
MG no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/01/1985), residente 
e domiciliado Rua Acotipa, 220, casa 02, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Daniel Antônio Rodrigues e de Maria de Lurdes Bernardes Rodrigues. CRISTIANE DE 
AMORIM BRITO, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A-69,FLS.159Vº ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de 
mil novecentos e oitenta e três (21/07/1983), residente e domiciliada Rua Acotipa, 220, 
casa 02, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arinaldo Pires Brito e de Maria 
Raimunda de Amorim Brito.

IGOR VIEIRA VENEZIANI, estado civil solteiro, profissão eletrotécnico, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A 225,FLS.10V-INDIANÓPOLIS-SP), 
São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e um (03/05/1991), 
residente e domiciliado Rua Nova Beira, 274, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Paulo Sergio Veneziani e de Vilma Vieira de Souza. BRUNA REIGADA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A 85,FLS.87V-CAMBUCI-SP), São Paulo, SP no 
dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e um (07/01/1991), residente e 
domiciliada Avenida Córrego do Jacu, 249, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Herminio Reigada Junior e de Gilda Freitas de Oliveira Reigada.

ALEXANDER SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logística, nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.003-
MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/01/1986), residente e domiciliado Avenida Esperantina, 647, casa 01, Parque das 
Paineiras, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Ribeiro de Almeida e de Mariza 
Goulart da Silva Almeida. DÉBORA SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
secretária executiva, nascida em Carapicuíba, neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.194V 
CARAPICUÍBA/SP), Carapicuíba, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (04/05/1986), residente e domiciliada Rua Franco Leoni, 33, casa 01, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zelito Paulo Ferreira 
e de Ilma Santos Ferreira.
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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:

CLAUDINO DAMASCENO CAVALCANTE, estado civil divorciado, profissão pro-
fessor, nascido em Fortaleza, Estado do Ceará, São Paulo, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e setenta e três (09/05/1973), residente e domiciliado Rua Daniel 
Berger, 55, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Juarez de Holanda Cavalcante e de Celina Damasceno Cavalcante. CLÁUDIA 
PATRICIA DA SILVA PRADO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
Itororó, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.082 BANDEIRA DO ALMADA-ITAJUÍPE/
BA), Itororó, BA no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e dois 
(28/04/1972), residente e domiciliada Rua Daniel Berger, 55, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalino Guimarães do Prado 
e de Waldelice Maria do Prado.

SILVIO VIEIRA SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão analista de produção, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/031.FLS.054-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e oito (01/11/1978), 
residente e domiciliado Rua Surucuás, 730, bloco 02, apartamento 14, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vieira 
Sampaio e de Terezinha Alves da Gama Sampaio. PATRICIA BARROS CORREIA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/055.FLS.199V MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove (26/09/1989), residente e domiciliada Rua 
Surucuás, 730, bloco 02, apartamento 14, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilson Gonçalves Correia e de Francisca 
Barros de Oliveira.

TIAGO GUIMARAES SOUTO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-206,FLS.236 MONTES CLAROS/MG), Montes 
Claros, MG no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/12/1987), 
residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 542, apartamento 13-A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarcisio Souto e de 
Hilda Jane Guimaraes Souto. MICHELE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão podóloga, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A-130, 
FLS.220 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos 
e oitenta e seis (26/04/1986), residente e domiciliada Rua Campinas do Piauí, 793, 
casa 01, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Antonio dos Santos e de 
Vandete Pereira da Silva Santos.

ALEXSANDER TENORIO CAVALCANTI, estado civil solteiro, profi ssão cortador de 
ferro e aço, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/036.
FLS.017-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (13/01/1977), residente e domiciliado Rua Pedro Canal, 
61, casa 04, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronio Tenorio Cavalcanti 
e de Geiusa Lima Cavalcanti. ROSEANE MARIA DE FARIAS, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Caetés, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/033.
FLS.153 CAETÉS/PE), Caetés, PE no dia quatorze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (14/12/1985), residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 61, casa 
04, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gustavo de Farias e de Maria 
de Lourdes de Farias.

JOSÉ PEREIRA BOMFIM, estado civil divorciado, profi ssão ministro de confi ssão 
religiosa, nascido em Goioerê, Estado do Paraná, Goioerê, PR no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e um (18/12/1961), residente e domiciliado 
Rua Giúlio Ferro, 108, bloco C, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armindo Rafael Bomfi m e de America Pereira 
Bomfi m. ELSIE AVELINO DA COSTA SZYMANSKI, estado civil divorciada, profi ssão 
servidora pública federal, nascida em Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, Bom 
Despacho, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquenta e oito 
(25/03/1958), residente e domiciliada Rua Palmerino Calabrese, 173, apartamento 
102, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Avelino da Costa 
e de Nair Rangel Costa.

RAFAEL DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/211.FLS.089-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/11/1985), 
residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 180, bloco B, apartamento 14, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lau da Silva Neto 
e de Eliete Oliveira de Souza Silva. PALOMA TEIXEIRA DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/152.FLS.070-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (20/08/1996), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 180, bloco B, apartamento 
14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Damião da Costa e de Maria Teixeira da Costa.

SILVINO FRANCISCO, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, nascido em Palmeira 
do O'este, neste Estado, Palmeira do O'este, neste Estado, SP no dia vinte e cinco de 
agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (25/08/1965), residente e domiciliado Rua 
Ponta de Lucena, 18, casa 02, Jardim Marabá, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco 
Sobrinho e de Josefi na Lopes Francisco. RAQUEL TAVARES FERREIRA DA SILVA, 
estado civil viúva, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (09/01/1974), residente e 
domiciliada Rua Ponta de Lucena, 18, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Tavares da Silva e de Ruth Romão da Silva.

RAMON DE FRANÇA TOLEDO, estado civil divorciado, profi ssão técnico de enferma-
gem, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezenove de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis (19/05/1986), residente e domiciliado Rua Margaret 
Ober, 34, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival De Paula Toledo 
e de Janizete Góes de França Toledo. ALESSANDRA SOARES DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/002.FLS.241V 
BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e setenta e 
nove (21/05/1979), residente e domiciliada Rua Margaret Ober, 34, Jardim Cibele, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Soares de Lima e de Maria Madalena da Silva 
Soares de Lima. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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.: IRINEU NATALINO MARINS, natural de Guaraniaçu, PR, nasc.: 
21/12/1966, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Felippe Pedrozo Marins e de Maria Rozalina da Luz Barbosa. 
A pretendente.: SEVERINA CARDOSO ALVES, natural de Sertãozinho, PB, nasc.: 
15/03/1976, profi ssão: babá, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Marcolino Alves e de Antonia Cardoso da Silva.

O pretendente.: JOÃO CARLOS SANTANA DE MATOS PEREIRA, natural de Suzano, 
SP, nasc.: 09/09/1982, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Antonio Carlos de Matos Pereira e de Sueli Batista Santana 
Pereira. A pretendente.: MONICA DELAVIE CAMPOS, natural de Mogi das Cruzes, SP, 
nasc.: 21/12/1983, profi ssão: administrativo fi nanceiro, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio de Moraes Campos e de Gilda Delavie 
Campos.

O pretendente.: CASSIANO FARIA MISAKA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/11/1989, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Roberto Issão Misaka e de Cintia Faria. A pretendente.: BIANCA FAL-
QUETI ANTONELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/08/1993, profi ssão: aux.de 
sala, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Marcos 
Antonelli e de Vania Raquel Pereira Falqueti Antonelli.

O pretendente.: CLAUDINEI NUZZI CARDOSO DO VALE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 03/03/1964, profi ssão: supervisor de vendas, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Julio Evangelista Cardoso do Vale e de Therezinha 
Nuzzi Cardoso do Vale. A pretendente.: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 20/11/1973, profi ssão: secretária escolar, estado civil: viúva, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Josefa Maria dos Santos.

O pretendente.: GILBERTO DE SOUZA BEZERRA, natural de Cabo de Santo Agosti-
nho, PE, nasc.: 09/08/1974, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Ivanilda de Souza Bezerra. A pretendente.: TATIANA COR-
REIA DE OLIVEIRA, natural de Crato Reg.em Ponta da Serra, CE, nasc.: 13/03/1979, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Francisco de Oliveira e de Ana Maria Correia de Oliveira.

O pretendente.: JOSÉ DE SOUZA SANTOS, natural de São Sebastião, AL, nasc.: 
12/11/1982, profi ssão: técnico em fi bra otica, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: João de Jesus Santos e de Maria José Souza dos San-
tos. A pretendente.: VANIA MARGARETH GUIDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/05/1971, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Guido e de Rosa Umbelina Guido.

O pretendente.: DANILO BISPO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/11/1994, 
profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Alessandra Bispo da Silva. A pretendente.: BRUNA LAIS ALMEIDA CAMPOS, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 12/02/1994, profi ssão: operadora de telemarketing, estado ci-
vil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luis Rogerio Rosa de Campos 
e de Regina Caetano Almeida.

O pretendente.: WILLIAM LUIZ DA ANUNCIAÇÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/12/1971, profi ssão: folguista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Mario Luiz da Anunciação e de Elisa Alves Ferreira Anunciação. 
A pretendente.: VANESSA APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/01/1984, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Carlos Antonio da Silva e de Vania Maria da Silva.

O pretendente.: VAGNER VITORINO CYBIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/05/1992, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nelson dos Santos Cybis e de Vaneide Maria Vitorino. A pretendente.: 
ADRIANA XAVIER DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/08/1993, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guaianases. fi lha de: 
Eduardo de Souza e de Maria José da Conceição Xavier Souza.

O pretendente.: EDGAR ROCHA DA SILVA, natural de Ilheus, BA, nasc.: 24/07/1980, 
profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Rosalvo Jesus da Silva e de Edite Silva Rocha. A pretendente.: ADRIANA VIEIRA DE 
SOUSA DE JESUS, natural de Iguai, BA, nasc.: 07/04/1986, profi ssão: tec.protese den-
taria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jurandir de 
Jesus e de Aurea Vieira de Sousa de Jesus.

O pretendente.: ANDERSON ROCHA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/06/1980, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jocelino Rocha Santos Sobrinho e de Terezinha Cicera Santos. A pre-
tendente.: DENISE BOLDRINI PEREIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 11/03/1990, 
profi ssão: auxiliar de servicos gerais, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP. fi lha de: Waldir da Silva Pereira e de Margarete Cezar Boldrini Pereira.

O pretendente.: JOSE OTAVIO DE SOUSA, natural de Rio Real, BA, nasc.: 08/10/1958, 
profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Otavio de Sousa e de Maria Joventina de Jesus. A pretendente.: CRISTINA MAMO-
TE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/03/1965, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Enoc Francisco da Silva e 
de Maria Mamote da Silva.

O pretendente.: CLAUDIO BOAVENTURA BARBOZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/08/1977, profi ssão: manipulador, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Martiliano Boaventura Barboza e de Benedita Cajueiro da Silva. A 
pretendente.: JANAINA FREIRE DA SILVA, natural de Juazeiro, BA, nasc.: 29/05/1984, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Josedilson Freire da Silva e de Edneide Bezerra da Silva.

O pretendente.: ROGER SILVA PEREIRA, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 
15/07/1990, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Manoel Dias Pereira e de Marcia Silva Pereira. A pretendente.: VANDER-
CLEIA SILMARA DA SILVA, natural de guarulhos, SP, nasc.: 26/02/1988, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Valber 
José da Silva e de Genelice Pereira da Silva.

O pretendente.: SILLAS DE SOUZA ARRUDA, natural de Junqueiropolis, SP, nasc.: 
28/07/1990, profi ssão: consultor comercial i, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Israel Arruda e de Edna Vieira de Souza Arruda. A pretendente.: 
ERICA BANQUERI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/09/1995, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Rosangela Banqueri.

O pretendente.: ALAELSON SOUSA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/09/1995, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Rijoberto Jesus dos Santos e de Eliene Moura de Sousa. A pretendente.: 
MAILANA GOMES DA SILVA, natural de Wenceslau Guimarães, BA, nasc.: 23/06/1995, 
profi ssão: auxiliar de relacionamento, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Itaquera. fi lha de: Julio Laurindo da Silva e de Marlete Cardoso Gomes da Silva.

O pretendente.: ODECI ALVES DOS SANTOS, natural de Chapadinha de Uibai, BA, 
nasc.: 20/03/1957, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Manoel José dos Santos e de Laurita Virginia dos Santos. A preten-
dente.: MARIA DE LOURDES DA SILVA, natural de Cupira, PE, nasc.: 08/11/1968, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José Avelino Irmão e de Luzia Carmelita de Almeida.

O pretendente.: OCTAVIO ALEXANDRE FERREIRA LACERDA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 18/03/1993, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Ronaldo Lacerda e de Roseli Aparecida Ferreira Lacerda. A 
pretendente.: TAYNA BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/10/1996, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Silvano Jesus do Nascimento e de Sandra Lima Barbosa.

O pretendente.: LUCAS CARDOSO PEREIRA NUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/11/1997, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Elias Pereira Nunes e de Edileuza Cabral Cardoso. A pretendente.: 
THAYNA ANDRADE MARTINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/04/1997, profi ssão: 
assistente de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Sandro Cerqueira Martins e de Gislaine Andrade Villega.

O pretendente.: GUILHERME RAMOS MENDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/04/1998, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Dayane Ramos Mendes. A pretendente.: SABRINA ELLEN SANTOS DE 
SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/09/1996, profi ssão: corretora, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada Itaim Paulista. fi lha de: José Xavier de Souza e de Lu-
ciene Batista dos Santos.

O pretendente.: AUGUSTIN DORSAINVIL, natural de Republica do Haiti, Haiti, nasc.: 
02/08/1989, profi ssão: armador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Jean Noel Dorsainvil e de Edna Anescar. A pretendente.: MITHA MERCIUS, 
natural de Gonaives-Republica do Haiti, Haiti, nasc.: 17/08/1990, profi ssão: aj.geral, es-
tado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Clervilus Mercius e de 
Madeleine Dorcelus.

O pretendente.: ALBERICO ADRIANO CHAVES DANTAS, natural de São Bernardo 
do Campo, SP, nasc.: 28/11/1986, profi ssão: tatuador, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Valdemi Ribeiro Dantas e de Antonia Liduina Moreira 
Chaves. A pretendente.: KELLY MARQUES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 27/11/1980, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Hamilton Marques do Nascimento e de Maria Eliza 
Fernandes do Nascimento.

O pretendente.: JOEL JULIO SANTANA DOS SANTOS, natural de Alagoinhas, BA, 
nasc.: 15/12/1974, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Ademario dos Santos e de Eulina Julia Santana dos Santos. A 
pretendente.: CINTIA DA MOTA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/11/1987, 
profi ssão: supervisora pleno, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Carlos José da Silva e de Fatima da Mota Silva.

O pretendente.: JOSE FERREIRA DA COSTA, natural de Recife, PE, nasc.: 04/03/1953, 
profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Manoel Ferreira da Costa e de Maria Severina da Costa. A pretendente.: VERONICA 
DE MENDONÇA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/07/1957, profi ssão: do lar, 
estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Teodoro Mendon-
ça e de Maria de Lourdes Lima.

O pretendente.: IGOR LIMA GONÇALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/01/1998, 
profi ssão: divulgador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Reginaldo Santos Gonçalves e de Helenice Jesus de Lima. A pretendente.: JULIANA 
MARIA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/12/1999, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Gilmar Honorato da Silva e 
de Alice Maria da Silva.

O pretendente.: JOSE MAURICIO BASTOS PEREIRA, natural de Altamira-Santa Luzia, 
MA, nasc.: 07/04/1976, profi ssão: montador de moveis, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Mamedio Alves Pereira e de Dioclecia Bastos Pereira. 
A pretendente.: ANA CLEIA RODRIGUES COSTA, natural de Flamengo-Saboeiro, CE, 
nasc.: 28/08/1978, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Sandoval Rodrigues da Costa e de Raimunda Rodrigues de Araujo.

O pretendente.: PAULO ROGERIO DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/03/1976, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
ermelino matarazzo. fi lho de: Maria Leonor de Sousa. A pretendente.: CARLANIA PE-
REIRA DA SILVA, natural de Uibai, BA, nasc.: 08/01/1982, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Teodoro da Silva 
e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente.: LUIZ HENRIQUE PESTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/09/1990, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Luiz Roberto Pestana e de Leila Maria Zampieri da Paixão 
Pestana. A pretendente.: FLAVIA NUNES BARBOSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/09/1993, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Valdoilson Claudino Barbosa e de Alci Maria Nunes de Oliveira Bar-
bosa.

O pretendente.: ANTONIO DEL VECCHIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/12/1984, 
profi ssão: eletrotecnico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Itaquaquece-
tuba - SP. fi lho de: Mario Del Vecchio e de Maria Cleonice Leda Del Vecchio. A preten-
dente.: RENATA FREITAS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/04/1989, pro-
fi ssão: analista de superitendencia, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Samuel Raimundo da Silva e de Maria Zuilde de Freitas Silva.

O pretendente.: JOILSON DE SOUZA JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/08/1987, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Joaquim de Jesus e de Josefa Celina de Souza Jesus. A pretendente.: 
THALITA PANEGROSSI, natural de Santo André, SP, nasc.: 18/07/1988, profi ssão: ban-
caria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Oswaldo 
Panegrossi Filho e de Suzana Setsuko Uechi.

O pretendente.: GUILHERME ALMEIDA REGO DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 09/07/1991, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Francisco Helenildo dos Santos e de Claudete Almeida Rego. 
A pretendente.: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/02/1991, profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada São Ma-
teus. fi lha de: Joel Gomes de Carvalho Neto e de Sandra Cristina Bride Carvalho.

O pretendente.: VINICIUS DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, natural de Angra dos 
Reis, RJ, nasc.: 07/08/1994, profi ssão: aux.vendas, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Guilherme Luiz Mateus de Carvalho e de Severina 
Honorina da Conceição. A pretendente.: LEILA FERREIRA DE JESUS, natural de Itabu-
na, BA, nasc.: 15/09/1988, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Custodio Porfi rio de Jesus e de Elialva Ferreira dos Santos.

O pretendente.: FELIPE SILVA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/04/1994, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Fer-
raz de Vasconcelos - SP. fi lho de: Alexandre Pereira do Nascimento e de Simone da 
Silva. A pretendente.: MARIA GABRIELLE OLIVEIRA MARTINS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 12/12/1999, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Franklin Ferreira Leite Martins e de Marcela Oliveira Martins.

O pretendente.: ANTONIO DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/08/1975, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Pereira da Silva Filho e de Elzita Maria dos Santos 
Silva. A pretendente.: ANDREIA DE SOUSA NASCIMENTO, natural de Cajazeiras, PB, 
nasc.: 30/08/1991, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Antonio Vicente do Nascimento Filho e de Francisca Maria de 
Sousa Nascimento.

O pretendente.: CENEL LEANDRO PAES DE GODOY, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/12/1973, profi ssão: musico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Nelso Paes de Godoy e de Sebastiana de Melo Moreira. A pretendente.: 
CINTIA DA SILVA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/01/1985, profi ssão: 
cabelereira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Adonias 
da Silva Batista e de Marli Silva Batista.

O pretendente.: BRUNO MENDES ROBERTO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
15/04/1987, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Fernando de Oliveira Roberto e de Gizelda Nonato Mendes. A pretenden-
te.: BEATRIZ MARQUES JOB, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/11/1994, profi ssão: 
psicologa, estado civil: solteira, residente e domiciliada Itaquera. fi lha de: Eduardo Job 
e de Marisa Marques.

O pretendente.: CHRISTOPHER ZAGATO LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/04/1991, profi ssão: assistente de t.i, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Sildomar Aparecido Campos Lima e de Janete Zagato Lima. A preten-
dente.: SAMANTHA DANTAS DE MELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/03/1993, 
profi ssão: dentista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Natanael Ricardo Domingos de Melo e de Simone Xavier Dantas.

O pretendente.: RODRIGO VALDIVI BARBOSA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 01/04/1995, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Barbosa da Silva Filho e de Vera Lucia Valdivi da Silva. A 
pretendente.: WINNE MARTINS URBANO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/11/1999, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Helio Rocha Urbano Junior e de Ana Paula Martins Gomes.

O pretendente.: RANCES ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/04/1988, profi ssão: op.maquinas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Antonio Carlos Batista de Oliveira e de Eliete Alves dos San-
tos Oliveira. A pretendente.: JULIA GISELY RODRIGUES DE SOUSA, natural de Mato 
Verde, MG, nasc.: 03/06/1991, profi ssão: aux.fi nanceiro, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julio Rodrigues de Oliveira e de Maria Lucia de 
Sousa.

O pretendente.: GUILHERME HENRIQUE DO ESPIRIO SANTO OLIVEIRA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 22/11/1989, profi ssão: gestor de contrato, estado civil: solteiro, 
residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Francisco das Chagas Oliveira e de Maria 
Salete do Espirito Santo Oliveira. A pretendente.: AMANDA ALVES MORAES, natural 
de são caetano do sul, SP, nasc.: 05/03/1996, profi ssão: aux.de compras, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edilson de Godoy Moraes e de 
Isanete Alves Moraes.

O pretendente.: MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 04/09/1990, profi ssão: mecanico de refrigeração, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado itaquera. fi lho de: Sebastião Florentino da Silva e de Francisca Rodrigues 
da Silva. A pretendente.: KETLIN DA SILVA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/07/1995, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Luciano Alves e de Solange Nunes da Silva.

O pretendente.: ALEXANDRE NUNES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/06/1982, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Benedito Donizeti da Silva e de Sonia Maria Nunes da Silva. A pretendente.: 
NAIARA MACHADO DA MOTA, natural de Cruzeiro, SP, nasc.: 16/12/1990, profi ssão: 
diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Divino 
da Mota e de Lenice Amelia Machado.

O pretendente.: ANDRE DA SILVA RODRIGUES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
29/07/1984, profi ssão: monitor de qualidade, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Jurandir Rodrigues e de Conceição Candido Moreira da 
Silva. A pretendente.: ALINE GOMES FERNANDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/11/1991, profi ssão: monitora de qualidade, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Luis Carlos Fernandes e de Marisa Gomes Fernandes.

O pretendente.: SANSÃO JULIO RODRIGUES DE BARROS, natural de santo ama-
ro, SP, nasc.: 24/12/1994, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Severino Joaquim de Barros e de Maria das Dores 
Rodrigues de Queiroz. A pretendente.: LETICIA DE SOUZA DA SANTA CRUZ, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 29/05/2000, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luciano da Santa Cruz e de Teresa Pinheiro 
de Souza.

O pretendente.: REINALDO BARBOSA, natural de Fernão, SP, nasc.: 30/04/1957, pro-
fi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Raimundo Barbosa e de Lidia Sevilha. A pretendente.: PERPETUA MARIA DE CARVA-
LHO, natural de Padre Marcos, PI, nasc.: 03/10/1958, profi ssão: aposentada, estado ci-
vil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Anisio Coelho de Carvalho 
e de Maria Filomena de Carvalho.

O pretendente.: RICARDO FERREIRA DO PRADO, natural de Santo Andre, SP, 
nasc.: 22/08/1988, profissão: promotor, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. filho de: Roberto Moreira do Prado e de Edivina Ferreira do 
Prado. A pretendente.: JULIANA ELVIRA MAGALHÃES DA SILVA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 06/06/1986, profissão: professora, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. filha de: Julival Pereira da Silva e de Katia Magalhães 
da Silva.

O pretendente.: LEONARDO DE FREITAS QUIRINO DE OLIVEIRA, natural de afo-
gados da ingazeira, PE, nasc.: 20/09/1994, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Marcos Melo Quirino de Oliveira e de 
Claudineide de Freitas Monteiro. A pretendente.: DANIELA IRENE DA SILVA MAFFIA, 
natural de Guarulhos, SP, nasc.: 26/09/1982, profi ssão: aux.limpeza, estado civil: soltei-
ra, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Moises Daniel Maffi a e de Maria do 
Socorro Silva Maffi a.

O pretendente.: ERASMO MARTINS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/11/1976, profi ssão: faxineiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Martins da Silva e de Jandira Maria Marques. A pretendente.: 
MONICA LEITE MONTEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/05/1971, profi ssão: 
operadora de maquina, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Osvaldo Leite Monteiro e de Neuza Maria Leite Monteiro.

O pretendente.: ADRIANO GONÇALVES RAFAEL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/06/1986, profi ssão: limpador de vidros, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Jorge Rafael e de Zenaide Gonçalves Rafael. A pretendente.: 
ELIANE PEREIRA DA SILVA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/09/1990, 
profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Mirandi Moreira Alves e de Nilda Pereira da Silva Alves.

O pretendente.: CLELIO JOSE DOS SANTOS CRISPIM, natural de Floresta Azul, 
BA, nasc.: 13/02/1967, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Claudionor José Crispim e de Iris Maria dos Santos. 
A pretendente.: DULCELINA GONÇALVES TAVARES, natural de Ilha de Santiago, 
Cabo Verde, nasc.: 16/03/1988, profi ssão: gerente, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Gonçalves Tavares e de Maria Teresa Men-
des Gonçalves.
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:

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

O pretendente: EDSON TORQUATO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão açou-
gueiro, nascido em Itabuna - BA, no dia (05/12/1949), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Cantidio Torquato dos Santos e de Adelina Souza Santos. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DINIZ, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em Tapirai - SP, no dia (01/09/1948), residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de João Cândido Diniz e de Maria Aparecida Diniz.

O pretendente: VALDIR FERREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão lider de 
supermercado, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (18/05/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Silva Santos e de Maria 
Ferreira Santos. A pretendente: SOÉLIA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Ipiaú - BA, no dia (10/08/1978), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdemar Carvalho dos Santos e de Edilza 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DE FREITAS CAMPOS, estado civil solteiro, profi s-
são motoboy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/09/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Cardoso de Campos e de Lucia 
Maria de Freitas Campos. A pretendente: STEPHANI AMANDA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de estilo, nascida em Guarulhos - SP 
(Registrada nesta Capital, Cangaíba), no dia (24/06/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexnaldo Oliveira da Silva e de Maria da Conceição 
Rodrigues Ferreira.

O pretendente: JEFFERSON MARCOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nólogo em eletrônica, nascido em Teresinha (Município de Água Branca) - PI, no dia 
(01/07/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isaias Marcos Pereira 
e de Antonia Gonçalves da Silva Pereira. A pretendente: JANAINA SILVA SIQUEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão tecnóloga de marketing, nascida em Casa Nova - BA, no 
dia (01/07/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Albino Pereira 
Siqueira e de Maria Auxiliadora Silva Siqueira.

O pretendente: FABIO DE ASSIS SILVA, estado civil solteiro, profissão confe-
rente, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/07/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Joel Alves da Silva e de Eva de Assis 
Silva. A pretendente: PALOMA HERRERA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Guarulhos - SP (Registrada nesta Capital, Itaim 
Paulista - SP), no dia (16/10/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Moises Gomes de Oliveira e de Rosemeire da Silva Herrera. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliado.


