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“A ação política é 
cruel, baseia-se numa 
competição animal, 
é preciso derrotar, 
esmagar, matar, 
aniquilar o inimigo”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,21% Pontos: 
61.828,99 Máxima de +0,51% 
: 62.012 pontos Mínima de 
-0,31% : 61.510 pontos Volume: 
6,05 bilhões Variação em 2017: 
2,66% Variação no mês: -1,41% 
Dow Jones: +0,44% Pontos: 
21.328,47 Nasdaq: +0,73% 
Pontos: 6.220,37 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3083 Venda: R$ 3,3088 
Variação: -0,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3202 Venda: R$ 
3,3208 Variação: +0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4400 Variação: 
-0,2% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,11% 
ao ano. - Capital de giro, 13,92% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.268,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,500 
Variação: +0,37%.

Cotação: R$ 3,3220 Variação: 
-0,29% - Euro (17h46)  Compra: 
US$ 1,121   Venda: US$ 1,121   
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7060 Venda: R$ 
3,7080 Variação: -0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6470 Ven-
da: R$ 3,8530 Variação: -0,36%.

turo: +0,15% Pontos: 61.790 
Máxima (pontos): 62.095 Míni-
ma (pontos): 61.470. Global 40 
Cotação: 888,175 centavos de 
dólar Variação: -0,42%.

Novo adepto do Twitter 
como plataforma de 
comunicação com o 

público, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
publicou na rede social ontem 
(13), que espera pela queda 
no desemprego a partir de 
agosto. Em sua avaliação, 
Meirelles lembrou que, pela 
primeira vez em três anos, o 
número de desempregados 
parou de subir em abril. 

“Temos que levar em conta 
que estamos saindo da maior 
recessão da nossa história, 
que deixou 14 milhões de 
brasileiros sem emprego”, 
tuitou o ministro da Fazenda. 
“Os efeitos de uma recessão 

     

Desemprego deve 
começar a cair em 
agosto, diz Meirelles

tão forte quanto a dos últimos 
anos não desaparecem do dia 
para a noite”, completou.

Dados divulgados em maio 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
apontaram que a taxa de de-
semprego no País alcançou 
13,6% no trimestre encerrado 
em abril, o pior desempenho 
para essa época do ano dentro 
da série histórica da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), iniciada em 2012. 
Ainda assim, o resultado indi-
cou uma estabilização da taxa 
em relação ao período anterior.

Em abril, a população de-
socupada teve ligeiro recuo 

em relação a março: 14,048 
milhões ante 14,176 milhões. 
A população ocupada cresceu 
de 88,947 milhões para 89,238 
milhões. A taxa de desemprego 
saiu de 13,7% para 13,6%, a 
primeira redução desde outu-
bro de 2014. No entanto, dois 
terços das informações levadas 
em consideração são repetidas, 
o que impede que os dados 
sejam comparáveis, alertou 
Cimar Azeredo, coordenador 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE.

Em apenas um trimestre, o 
País ganhou mais 1,127 milhão 
de desempregados, enquanto 
viu fechar 615 mil postos de 
trabalho. Também houve ex-

Em abril, a população desocupada teve ligeiro recuo em relação a março: 14,048 milhões

ante 14,176 milhões. 

tinção de 572 mil vagas com 
carteira assinada. “Em três 

anos, o Brasil perdeu 3,5 mi-
lhões de empregos, sendo 96% 

deles com carteira assinada”, 
lembrou Azeredo (AE).

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, disse ontem 
(13) que a empresa poderá 
revisar a frequência com que 
são feitas as avaliações para 
determinar os reajustes dos 
preços dos combustíveis. 
Atual mente, essa avaliação é 
feita uma vez por mês, mas, 
segundo, Parente, a questão 
não está bem resolvida. “A vo-
latilidade do preço do petróleo e 
do preço do câmbio varia todo 
dia, e estamos fazendo [o reajuste] 
uma vez por mês. Então, essa 
diferença, estamos pensando 
como podemos aproximar mais 
isso”, disse após se reunir com o 
ministro de Minas e Energia, Fer-
nando Coelho Filho, em Brasília.

Segundo o presidente da 
estatal, ainda não há previsão 
sobre quando a mudança deve 
ocorrer, e a questão será defi -
nida pelo Grupo Executivo de 
Mercado e Preços, formado por 
Parente e diretores da Petro-
bras. A atual política de preços 
tem como base os preços das 
commodities praticados no 
mercado internacional. São 
feitas avaliações mensais para 
determinar se haverá ou não 
reajustes dos preços dos com-
bustíveis para cima ou para 

Senadora Ana Amélia (PP-RS).

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) leu a íntegra da coluna 
da jornalista Miriam Leitão, 
publicada no jornal O Globo, 
em que relata agressões sofri-
das em um voo de Brasília ao 
Rio de Janeiro. De acordo com 
o texto lido pela senadora, a 
jornalista ouviu gritos, amea-
ças, xingamentos e palavras 
de ordem  proferidos durante 
quase duas horas por delegados 
do Partido dos Trabalhadores 
que voltavam de um congresso.

A jornalista relatou agressões 
verbais antes do embarque e 
durante todo o voo. Ana Amélia 
afi rmou que esta foi uma agres-
são não apenas à profi ssional, 
mas sim a toda a imprensa. Para 
a senadora, não é possível tolerar 
atos de agressão a quem pensa 
diferente. De acordo com Ana 
Amélia, os brasileiros não podem 
aceitar este tipo de violência.

“O Brasil decididamente não 
é a Venezuela. A Venezuela cala 
a imprensa. A Venezuela cala 
o Judiciário, cala o MP, cala 

Ex-ministro oferece 
passaporte ao STF

O ex-ministro Geddel Vieira 
Lima, que ocupou a Secretaria de 
Governo no início do governo de 
Michel Temer, antecipou-se a um 
possível pedido de prisão contra 
ele pelo MPF, colocando seu 
passaporte e seu sigilo bancário 
à disposição do ministro Edson 
Fachin. Em petição apresentada 
na noite de segunda-feira (12), 
Geddel citou notícia veiculada 
pela coluna do jornalista Lauro 
Jardim no jornal O Globo, em que 
se afi rma que o ex-ministro seria 
“o próximo alvo do Ministério 
Público”, órgão poderia pedir 
sua prisão.

O ex-ministro também ane-
xou imagem de uma nota pu-
blicada pelo site O Antagonista, 
que repercutiu a informação 
sob o título: “O próximo preso”. 

“Excelência, com as devidas e 
necessárias licenças, este peti-
cionário tem certeza de que as 
decisões desse STF, assim como 
requerimentos do MPF, não são 
(e jamais serão) pautadas em 
especulações da imprensa”, 
escreveu o advogado de Geddel, 
Gamil Föppel, na peça.

A defesa ressaltou não haver 
motivo para medidas cautela-
res mais graves contra o ex-
-ministro, como uma suposta 
prisão, pois ele vem colaboran-
do com a Justiça (ABr). 

Namorados no comércio
As vendas para o Dia dos Na-

morados caíram 9,61% este ano 
em comparação com o resultado 
do comércio em 2016, segundo 
balanço divulgado pelo SPC Brasil. 
As vendas para a data têm perdido 
forças nos últimos anos. Em 2016, 
a queda foi de 15,23%; em 2015, 
havia sido de 7,82%, e em 2014, de 
8,63%. O último resultado positivo 
foi em 2013, quando as vendas 
cresceram 7,72%.

O governo vai realizar em fevereiro do ano 
que vem o leilão para a subconcessão da Ferro-
via Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional 
(TO) e Estrela D’Oeste (SP). As obras para a 
conclusão da ferrovia serão feitas pela Valec 
até o primeiro trimestre do ano que vem. 
Quem vencer o leilão vai operar o trecho por 
um período de 30 anos, prorrogável por mais 
30. O aviso de audiência pública sobre o leilão 
será publicado até o fi m da semana no Diário 
Ofi cial da União. Serão realizadas audiências 
públicas em Goiânia, Palmas, Uberlândia, São 
Paulo e Brasília.

O edital do leilão deve ser publicado no dia 
14 de novembro, depois de passar por análise 
do TCU. A estimativa do governo é arrecadar 
R$ 1,5 bilhão com o leilão. O investimento 
previsto para a empresa que assumir a ferrovia 
é estimado em cerca de R$ 3 bilhões. “Esta-
mos cumprindo o conceito de busca de um 
ambiente regulatório adequado, concorrencial, 
de dar tempo para as pessoas se organizarem, 
fazerem seus estudos, organizarem seus lances 
e acabar com aquela coisa açodada de querer 
resultado a toque de caixa”, disse o ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira 
Franco.

Segundo ele, grupos internacionais já de-
monstraram interesse em participar da conces-
são, e o assunto deve ser levado pelo presidente 
Michel Temer em sua viagem à Rússia, prevista 
para os próximos dias. A demanda potencial da 
ferrovia no início da subconcessão é prevista 
em 1,2 milhão de toneladas, mas pode chegar 

Cabral é condenado a 
14 anos e 2 meses

O ex-governador do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral, 
foi condenado ontem (13), a 
14 anos e 2 meses de prisão 
pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal em Curitiba. A 
sentença foi proferida pelos 
crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro (12 vezes) 
em processo a que ele responde 
no âmbito da Operação Lava 
Jato. Além da pena de reclusão, 
cabral deve pagar uma multa de 
cerca de R$ 528 mil.

Também foram condenados 
o então secretário do governo 
Cabral, Wilson Carlos Carvalho, 
sentenciado a 10 anos e 8 meses 
por corrupção passiva e dois 
crimes de lavagem de dinheiro; e 
o sócio do ex-governador, Carlos 
Emanuel Miranda, condenado a 
12 anos de prisão por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
(quatro vezes).  Moro absolveu 
a esposa de Cabral, Adriana 
Ancelmo, por falta de provas de 
autoria e participação nos cri-
mes. Mônica Carvalho, esposa 
de Wilson Carlos, foi absolvida 
pela mesma razão (ABr).

José Cruz/ABr
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a base governista impediu o 
avanço na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara da discussão sobre a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que estabelece 
eleições diretas no País. Com 
receio de não ter votos sufi cien-
tes para barrar a PEC, a base 
aliada veio munida de uma série 
de requerimentos e não houve 
tempo para o debate de mérito 
na manhã de ontem (13). De 
autoria do deputado Miro Tei-
xeira (Rede-RJ), a PEC propõe 
eleições no caso de vacância 
da Presidência da República, 
exceto nos seis últimos meses 
do mandato. 

Sob pressão dos oposi-
cionistas, o presidente da 
comissão, Rodrigo Pacheco 
(PMDB-MG), cedeu e marcou 
a sessão exclusiva para ontem, 
contrariando os governistas. 
No começo da sessão os 
governistas já anunciaram o 
“kit obstrução”. “Obstrução 

Presidente da CCJ, Rodrigo 

Pacheco (PMDB - MG).
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Dario Oliveira/Estadão Conteúdo

Governistas impedem apreciação da PEC 
das Eleições Diretas na CCJ da Câmara

tamento da base aliada irritou 
os oposicionistas. “A posição 
da oposição fi ca muito clara 
em não querer debater”, recla-
mou o deputado Júlio Delgado 
(PSB-MG). 

Ciente de que enfrentaria 
uma forte obstrução, a oposi-
ção veio munida de placas de 
protesto com os dizeres: “Vam-
piro teme a luz, corrupto teme 
diretas”, “fujões apareçam para 
o debate” e “governistas fogem 
do debate!”. 

O deputado Alessandro Mo-
lon (Rede-RJ) disse que a única 
forma de pacifi cação do País é 
devolver ao eleitor o direito de 
escolher o substituto de Michel 
Temer. “Vamos continuar in-
sistindo nessa comissão para 
que essa PEC seja apreciada”, 
avisou Molon. O presidente da 
CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-
-MG), se comprometeu em 
retomar a discussão da PEC 
na próxima semana. O peeme-
debista avisou que o tema será 
item único da sessão (AE).

sim para o Brasil continuar 
crescendo em paz”, alegou o 
vice-líder do governo, Darcí-
sio Perondi (PMDB-RS). 

Perondi acusou a oposição 
de querer “colocar fogo no 
País” e impedir a retomada do 
crescimento econômico. “Elei-
ção direta agora é querosene 
puro”, completou. O compor-

Ana Amélia repudia 
ataques à Miriam Leitão

a sociedade, cala a oposição. 
Democracia decididamente 
não é isso. E os brasileiros não 
aceitam esse grau de violência, 
de intolerância e de ódio. Foi 
pregado e semeado pelo par-
tido que hoje reclama dessa 
situa ção que nós estamos vi-
vendo”, disse a Senadora ontem 
(13) (Ag.Senado).

Leilão da Ferrovia Norte-Sul deve ser 
realizado no início do ano que vem

a cerca de 8 milhões de toneladas em 2020. 
Ao fi nal da concessão, o trecho pode chegar a 
uma demanda de 25,8 milhões de toneladas, 
com predominância das cargas gerais e de 
granéis sólidos agrícolas.

O trecho que será subconcedido tem 1.537 
km de extensão e vai atravessar o estado de 
Tocantins, passando por Goiás até chegar 
a Estrela D’Oeste, em São Paulo. Em Porto 
Nacional, o trecho vai se conectar ao tramo 
norte da ferrovia, possibilitando o acesso ao 
porto de Itaqui (MA). Em Estrela D’Oeste, o 
trecho vai ser interligado à Malha Paulista, o 
que vai possibilitar a conexão da Ferrovia Norte 
Sul ao Porto de Santos e ao polo econômico e 
industrial de São Paulo (ABr).

Petrobras e a frequência de 
reajustes de combustíveis

baixo, dependendo da oscila-
ção do preço dos produtos no 
mercado global.

Parente disse também que 
a empresa já decidiu incluir a 
refi naria de Pasadena no Plano 
de Parcerias e Desinvestimen-
tos da empresa, que prevê a 
venda de ativos da estatal. 
“Assim que tivermos com o 
teaser, ou edital preparado, 
vamos anunciar, mas não está 
pronto ainda”, disse. A compra 
da refi naria é investigada pela 
PF por causa dos prejuízos que 
o negócio pode ter ocasionado 
à Petrobras. O TCU já determi-
nou a devolução de US$ 792 
milhões por ex-dirigentes da 
empresa ligados à compra de 
Pasadena (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

De fato ele não tinha 

uma cara simpática. 

Era sisudo e 

considerado um político 

duro. Não negociava 

qualquer ato do governo 

se houvesse a menor 

suspeita que alguém 

em particular iria levar 

vantagem pessoal. 

Não conhecia açou-
gueiros que pediam 
dinheiro emprestado 

com juros baixos de bancos 
estatais, nem se aproveitava 
de qualquer vantagem que o 
cargo lhe proporcionava. Não 
aceitava caronas. Por isso es-
teve no poder  quatro vezes, na 
segunda metade do século XIX. 
Deixou a política aos 84 anos. 
Nesse período o Reino Unido se 
tornou uma potência mundial, 
especialmente econômica. 

Gladstone, apesar da cara 
feia, era erudito, enérgico e 
intelectualmente corajoso. Ele 
insistia que o governo tinha 
que ter um orçamento fi scal 
equilibrado, ou seja jamais 
admitir que podia gastar mais 
do que arrecadava. Dizia que 
os défi cits fi scais provaram que 
eram fonte de fragilidade nos 
sistemas sociais e econômicos. 

Por isso ocupou também 
o cargo do Chancellor of the 
Exchequer, ou ministro da 
fazenda. Também por quatro 
períodos. Nessa época a libra 
se tornou a moeda mais valiosa 
do mundo e a Grã Bretanha o 
centro econômico e fi nanceiro 
mais importante do planeta. 

Em outros lugares não era 
bem assim. Sistemas políticos 
presidencialistas que concen-
travam o poder todo na mão 
de um único homem usavam 
o défi cit público como uma 
política de governo. Graças a 
ele era possível ter dinheiro 
para  investir nas questões 
básicas, principalmente para 
implantar as propostas surre-
alistas que tinham prometido 
na campanha eleitoral. 

Para isso precisavam ter no 
ministério da fazenda, não um 
técnico, mas um político. 

Alguém que não conhecesse 
praticamente nada de ciência 
econômica, mas se afinava 
com o chefe. A ordem era 
arrumar dinheiro para gastar 
com a imensa estrutura do 
Estado e fi nanciar obras que 
garantissem ou a reeleição 
ou a perpetuação do nome do 

presidente no concreto ou em 
placas de bronze, para toda a 
eternidade. Isto vinha sendo 
feito desde o tempo dos faraós. 
Uma das fontes de recursos era 
o défi cit público. 

O governo gastava mais di-
nheiro do que tinha em caixa, 
mas ela não fi cava vazia, o mi-
nistro providenciava que mais 
dinheiro fosse fabricado na 
casa da moeda. Uma  maravilha 
da administração brasileira uti-
lizada por vários presidentes 
da república ao longo da nossa 
recente história. Contudo essa 
política resultava em infl ação, 
com o aumento dos preços 
dos produtos comprados pela 
população.

Mesmo sem perceber o povo 
pagava duas vezes. A primeira 
quando recolhia os impostos. A 
segunda quando fosse comprar 
um pãozinho na padaria e ele 
tinha subido de preço. Para o 
cidadão comum o responsável 
era o “Seu Manoel”, ou os atra-
vessadores, ou o Saci Pererê. 
Não lhe passava pela cabeça 
que um tal défi cit fi scal tinha 
alguma coisa com isso. 

Em outras palavras o gover-
no usava o método da cama 
de Procusto. Este, segundo 
a mitologia grega, tinha uma 
cama de ferro, que oferecia ao 
viajante. Se este fosse menor 
do que a cama ele o amarrava 
e esticava seu corpo até fi car 
do tamanha da cama. Se o 
dinheiro era menor do que as 
despesas ele esticava o orça-
mento fabricando dinheiro. 
Infl ação era tida como algo não 
tão ruim, a até bons economis-
tas diziam que era possível 
desenvolver o país graças a 
ela. O Brasil conviveu com essa 
política monetária ao longo de 
muitos governos. 

Quem saia da presidência 
deixava um imenso défi cit para 
o sucessor. Este ou assumia o 
combate, e não realizava obras, 
ou acelerava a infl ação com 
mais dinheiro no mercado, 
para fazer obras e também 
deixar a sua marca. 

Ninguém ganha eleição 
prometendo controlar o défi cit 
público. Quem conseguiu essa 
proeza foi Gladstone, afi nal o 
regime inglês era parlamenta-
rista (inspirado pela leitura de 
o Antifrágil, de Nassim Taleb, 
ed. Best Business).   

Heródoto Barbeiro, jornalista da 
Record News e do R7. Lança no dia 

1 de julho( Itaú Cultural, 17h00), com 
Frei Betto, ‘O Budista e o Cristão: um 

diálogo pertinente’ (ed. Fontanar).

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

A Cama de Procusto
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Moeda de 50 liras de Vittorio Emanuele II, de 1864, 

vendida por 146,4 mil euros.

Superou os 3,5 milhões de euros 
o último leilão de moedas, cédulas e 
medalhas raras realizado pela famosa 
casa Aste Bolaffi , de Turim. E o novo 
recorde da sociedade se deu principal-
mente pela venda da rara moeda de 50 
liras de Vittorio Emanuele II, de 1864, 
por um signifi cativo valor de 146,4 mil 
euros. “É uma das moedas mais raras 
do Reino da Itália, cunhada em apenas 
103 exemplares. Ela vai a leilão a partir 
de 75 mil euros, mas pode superar os 
100 mil”, havia dito Gabriele Tonello, 
um dos especialistas da Aste Bolaffi , 
alguns dias antes do leilão. 

Entre os outros melhores resulta-
dos da noite também se encontra o 
12 Zecchini, moeda de ouro emitida 
pela República Veneziana, do duque 

Com o objetivo de aproximar a população de 
informações especializadas sobre promoção à 
saúde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
lançou, ontem (13), a plataforma Saúde Brasil 
(www.saude.gov.br/saudebrasil). A ferramenta 
na internet faz parte de uma campanha que visa 
conscientizar a população brasileira de que a 
promoção da saúde é o melhor remédio para 
uma vida saudável. 

Todos os conteúdos e serviços estão baseados 
em quatro pilares: eu quero parar de fumar; eu 
quero ter peso saudável; eu quero me alimentar 
melhor; e eu quero me exercitar. Ao lançar a 

plataforma, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
informou que a ferramenta é um ambiente de 
dicas e estímulo para uma vida mais saudável, 
além de trazer informação simples e rápida para 
a população. 

“Má alimentação, sedentarismo, consumo de 
cigarro e obesidade levam ao adoecimento. Al-
guns exemplos das doenças adquiridas por esses 
maus hábitos são: a diabetes, a hipertensão, o 
infarto e o AVC, que sobrecarregam o sistema de 
saúde. Só para tratar a obesidade, por exemplo, 
o SUS gasta quase meio bilhão de reais em um 
ano”, enfatizou Barros (Ag.Saúde).

Nova edição do ‘Encontro de Gêmeos da USP’ acontece

entre os dias 28 e 31 de julho.

Vila Mariana, Lapa e Pi-
nheiros são bairros campeões 
em nascimentos de crianças 
gêmeas no município de São 
Paulo. Uma das hipóteses le-
vantadas para isso é o maior 
poder aquisitivo das pessoas 
que moram nessas regiões, o 
que lhes possibilita mais aces-
so a métodos de fertilização ar-
tifi cial que induzem à gravidez 
múltipla. O resultado faz parte 
de pesquisas do Instituto de 
Psicologia da USP com o intui-
to de traçar um mapeamento 
de nascimentos de gêmeos 
univitelinos e dizigóticos na 
cidade de São Paulo. 

Estas conclusões serão 
apresentadas no segundo En-
contro de Gêmeos da USP, que 
acontecerá no Cepeusp, no dia 
28 de julho, e no Instituto de 
Psicologia, no dia 31. 

Entre 2003 e 2015, nos 
bairros da Lapa e Pinheiros, 
foi registrado o maior número 
de nascimentos de gêmeos no 
município de São Paulo: cerca 
de 1.714 crianças nascidas de 
mães cuja renda familiar era 
de 7,6 salários mínimos (média 
ponderada). Já Guaianases, 

Formação rochosa conhecida como Prateleiras é uma das 

atrações do Parque de Itatiaia, que completa 80 anos.

Localizado na Serra da 
Mantiqueira, entre Ita-
tiaia e Resende, no estado 

do Rio de Janeiro, e Bocaina de 
Minas e Itamonte, em Minas 
Gerais, o parque é o mais antigo 
do Brasil. Inaugurado em 1937, 
faz parte da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica, reconhecida 
pela Unesco, além de ser classi-
fi cado pelo Ministério do Meio 
Ambiente como área de priori-
dade extremamente alta para a 
conservação da biodiversidade.

O evento de ontem contou 
com a presença do ministro do 
Meio Ambiente, José Sarney 
Filho; do ministro do Turismo, 
Marx Beltrão, e do presidente 
do ICMBio, Ricardo Soavinski. 
A reinauguração contou tam-
bém com uma exposição inte-
rativa da fauna e fl ora da região, 
além do lançamento do livro de 
fotos Aves do Parque Nacional 
do Itatiaia, do fotógrafo Luiz 
Carlos da Costa Ribenboim, 
que se dedica aos registros de 
pássaros há mais de 10 anos. A 
publicação reúne imagens de 
diversos fotógrafos da região.

Rosário se 
prepara para 
casamento do 
ano de Messi e 
Antonella

Na Argentina, ninguém du-
vida que o casamento entre o 
craque do Barcelona, Lionel 
Messi, e sua companheira de 
longa data, Antonella Roccu-
zzo, será o “evento do ano” no 
país. Marcado para o próximo 
dia 30, o casal deve fazer uma 
mega festa para até 650 convi-
dados em um “grande hotel” da 
cidade, segundo a mídia local. 
A cerimônia de matrimônio 
deve ser realizada na catedral 
de Rosário.

Apesar dos poucos detalhes 
revelados até o momento, sabe-
-se que a festa será animada 
pelo grupo uruguaio de cumbia 
pop Rombai e pela cantora 
argentina Karina Tejada, na-
morada do jogador argentino 
Kun Aguero. Além disso, o 
vestido escolhido por Roccuzzo 
foi criado pela estilista catalã 
Rosa Clara, que já estaria na 
Argentina para os detalhes 
fi nais. Os dois já estão juntos 
há 10 anos e tem dois fi lhos, 
Thiago e Mateo, mas decidiram 
ofi cializar a relação agora. 

No entanto, há três semanas 
do casório, a mídia argentina 
informa que o casal demitiu a 
responsável pela organização 
do casamento, Bárbara Diez, 
que já organizou o matrimônio 
do atual presidente Mauricio 
Macri com Juliana Awada. De 
acordo com os jornais, a asses-
sora teria se recusado a mudar 
alguns planos para a data - como 
uma redução drástica de con-
vidados - de 650 para 250 - e a 
troca do local da festa. O alto 
valor do evento também teria 
desagradado os dois. O casal 
não se pronunciou ofi cialmente 
sobre o caso (ANSA).
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Parque Nacional de Itatiaia 
comemora 80 anos com 
novidades para visitantes

O Parque Nacional de Itatiaia reinaugurou o centro de visitantes, inteiramente revitalizado, ontem (13), 
em comemoração aos seus 80 anos

des para visitantes de todas as 
idades. O local tem fácil acesso 
pela Rodovia Presidente Dutra 
e conta com trilhas, cachoeiras, 
mirantes, escaladas, um visual 
único, além de uma grande 
variedade de seres vivos, sen-
do mais de 300 espécies de 
pássaros e 50 de mamíferos, 
além de 5 mil tipos de insetos 
e inúmeros répteis e anfíbios. 
É considerado um dos melho-
res lugares do mundo para o 
birdwatching, termo em inglês 
para a prática de observação de 
pássaros.

A parte alta do parque tam-
bém é chamada de Planalto 
de Itatiaia, onde estão con-
centradas formações rochosas 
que compõem as paisagens 
impressionantes dos famosos 
pontos turísticos da região, 
como o Morro do Couto, a 
Pedra do Altar, as prateleiras 
e o Pico das Agulhas Negras, o 
ponto mais alto do estado do Rio 
de Janeiro, com 2.791 metros 
de altura, onde no inverno as 
temperaturas fi cam abaixo de 
0° Celsius (ABr).

Hoje (14), data ofi cial do ani-
versário do parque, a banda da 
Academia Militar das Agulhas 
Negras (Aman) vai recepcio-
nar o público, e os visitantes 
também poderão conferir uma 
mostra especial de fi lmes, além 
de participar de atividades de 
educação ambiental. Outras ati-
vidades comemorativas estão 
programadas para o restante 

do ano, como um seminário 
de montanhismo organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Montanhismo, atividades 
educativas e exposições de 
fotos do parque.

O Parque Nacional de Itatiaia, 
inaugurado pelo presidente 
Getúlio Vargas, está aberto 
para o público todos os dias, 
oferecendo diferentes ativida-

Nascimento de gêmeos em São 
Paulo é maior em bairros mais ricos

um dos bairros periféricos do 
extremo leste, fi cou em último 
lugar, com 602 crianças gêmeas 
nascidas de mães com renda 
familiar de 1,8 salário mínimo. 
Na Vila Mariana e no Jabaquara 
nasceram 1.467 gêmeos para 
6,5 salários mínimos; Butantã, 
1.174 para 4,7 salários mínimos; 
Ipiranga, 1.006, para 3,7 salários 
mínimos; e Itaim Paulista, 769 
para 1,9 salário mínimo. Quanto 
à renda familiar, foi considera-
da a do ano de 2010, a última 
disponibilizada pelo site da 
Prefeitura paulistana.

Nas primeiras análises da 
pesquisa realizadas pelo bolsista 

Jonas Arantes, sob orientação 
da professora Emma Otta, do 
IP, já foi possível apurar que 
a renda familiar infl uencia de 
forma signifi cativa a taxa de na-
talidade e que existe diferença 
entre nascimentos de gêmeos 
em hospitais públicos e priva-
dos. Os partos múltiplos ou de 
gêmeos acontecem com maior 
frequência em hospitais parti-
culares, revela Emma. “O fato 
também pode estar relacionado 
à postergação da gravidez das 
mulheres, que hoje priorizam 
a carreira em detrimento do 
desejo de ter fi lhos” (Ivanir 
Ferreira/Jornal da USP).

Ministério da Saúde lança 
plataforma para promoção à saúde

Leilão de moeda rara do Reino da Itália
quebra recorde

veneziano Paolo Renier, cujo valor partiu 
dos 15 mil euros, mas chegou aos 97,6 
mil euros; a nota de 100 liras de 1872 
da Zecca di Roma, por 53.680 euros; a 
moeda de 10 ducati do imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico Fer-
nando II, por 43.920 euros; e a moeda de 
8 zecchini do duque de Veneza Giovanni 
Mocenigo, também por 43.920 euros. 

Já a seção de medalhas foi leiloada ao 
todo por um valor de quase meio milhão 
de euros. A principal delas foi um colar 
de ouro de um dos Cavalheiros de Sua 
Santidade concedida pelo papa Paulo VI 
de meio quilo que foi leiloado por 17,5 
mil euros (ANSA).

Foco Group Sistemas Para Transações Eletrônicas S.A.
CNPJ/MF nº. 07.851.377/0001-01 / NIRE 353.004.783-71 - Extrato da Ata da AGO/AGE realizada em 24/05/17.

Aos 24/05/17, às 10 hs, no endereço Alameda Rio Negro, nº 500, 14º andar, Edifício West Tower, Alphaville, Barueri/SP. Mesa: 
Presidente: Marcos Eduardo Binder; Secretário: Gustavo Pistone. Presença: Totalidade. Deliberações: Nos termos da 
Ordem do Dia foram colocadas as matérias em discussão e posterior deliberação: Retomada de discussão para a aprovação 
das contas do exercício de 2015: aprovação das contas do exercício findo em 31/12/15 pelo voto favorável de Sodexo Pass 
do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda., acionista representante da maioria do capital social votante da 
Companhia (60,00%), nos termos da cláusula 3.4 do Acordo de Acionistas. Os acionistas minoritários votam pela não 
aprovação das contas; Nada mais. Jucesp nº 245.144/17-1 em 01/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Como a tecnologia auxilia 
construtoras a tornarem a 

gestão de obras mais efi ciente

No setor da 

Construção Civil, a 

alta competitividade 

vem demandando 

soluções que, além de 

proporcionar serviços de 

qualidade e agilidade, 

também auxiliam a 

otimização de recursos 

e processos, que tomam 

grande parte do tempo 

dos gestores dessas 

organizações

Por esse motivo e frutos 
da inovação tecnológica, 
os softwares e aplicati-

vos já se tornaram parte fun-
damental para as companhias 
que, cada vez mais dinâmicas, 
enfrentam a concorrência e 
lutam contra o tempo para se 
destacar no mercado e aumen-
tar sua rentabilidade. Hoje já 
é possível encontrar soluções 
que suportam em todo o ge-
renciamento da obra: análise e 
controle dos processos, produ-
tividade, segurança, qualidade, 
assistência técnica, gestão de 
documentos, registros e de 
projetos, entre outras funções 
de forma totalmente integrada. 

E quando falamos de regis-
tros, abordamos um assunto 
considerado um dos grandes 
desafios das construtoras: 
manter os documentos de seus 
colaboradores, fornecedores 
e terceiros – os quais também 
são considerados pela lei como 
de sua responsabilidade – or-
ganizados e validados. 

Essa não é uma tarefa fácil, 
mas com a adoção da tecno-
logia adequada, já é possível 
coletar, arquivar e controlar 
as informações necessárias, 
garantindo assim a conformi-
dade com as exigências das 
legislações, como no caso o 
EFD Reinf e e-Social, para 
os quais é preciso registrar 
a documentação legal como 
contrato social, retenção de 
INSS, FGTS, PPRA e PCMSO, 
trabalhista, exames médicos e 
atestados.

Um bom exemplo de aplica-
ção de tecnologia efi ciente é 
o armazenamento em nuvem. 
Com ele, conquistamos uma 
otimização de tempo e me-
lhor agilidade e qualidade dos 
processos, visto que é possível 
fazer alterações instantanea-
mente em documentos tanto 
dos colaboradores que estão 
no canteiro de obras quanto 
dos que estão no escritório. 

A construtora também pas-
sa a contar com uma gestão 
proativa, conseguindo prever 
e agendar ações que não com-
prometem o fl uxo de trabalho 
e ainda garantir a segurança 
das informações, uma vez que 
não é preciso realizar backup 
e, mesmo que haja uma falha 
nos equipamentos, os mate-
riais podem ser acessados a 
partir de outros dispositivos, 
por meio de um login e senha.

Nas obras são utilizados 
milhares de fornecedores e 
terceiros – mapear quem são, 
se o serviço está dentro da 
qualifi cação esperada, qual a 
hierarquia, realizar a gestão 
das entregas – como processos 
e prazos -, e obter o controle 
desses aspectos é importante 
e ao mesmo tempo muito 
trabalhoso, por isso utilizar 
a tecnologia como aliada da 
área de Construção Civil é 
fundamental para as empresas.

Sabemos que na gestão de 
fornecedores, os softwares 
são importantes facilitadores, 
e isso se estende no controle 
de registros e documentos 
pertinentes aquela contrata-
ção, verifi car se a documen-
tação obrigatória está em dia 
é ponto crucial para garantir 
seguridade para sua empresa.  
Por exemplo, contratos sociais 
e negativas de débitos das 
empreiteiras são documentos 
que exigem o arquivamento 
com total segurança para evitar 
problemas de âmbito jurídico. 

Todos os profi ssionais que 
atuam no canteiro são de res-
ponsabilidade da construtora 
e é preciso assegurar que seus  
direitos trabalhistas e de segu-
rança estejam realmente sendo 
cumpridos. Neste pilar, contar 
com o apoio dessas soluções 
facilita o gerenciamento dos 
registros, garantindo o fácil 
acesso, consulta e atualização 
das informações, amparando 
assim a contratação de ter-
ceiros.

A tecnologia aplicada ao 
negócio, é um importante 
facilitador e otimizador de re-
cursos, permitindo a alocação 
de budget de forma estratégica 
para que a gestão de obra se 
torne mais efi caz posicionando 
as companhias em patamares 
mais competitivos frente à 
concorrência.

(*) - É diretora de produtos da 
Teclógica, empresa de gestão de 

processos de TI e negócios.

Adriana Bombassaro Alexandre (*)

A - Adeptos à Tecnologia
A KPMG no Brasil está com inscrições abertas para os programas de 
trainees GenExt Audit Industries e GenExt Advisory 2017, nas áreas de 
auditoria e consultoria. São 250 vagas em todo o país, em 22 cidades. Na 
região nordeste, há oportunidades para Recife, Salvador e Fortaleza. Para 
participar o candidato deve cursar a partir do 4º semestre ou ser formado 
nos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Matemá-
tica, Engenharias, Física, Estatística e cursos voltados para tecnologia. 
O programa busca pessoas de alta performance, que desejam iniciar a 
carreira com experiências diferenciadas e obter rápido desenvolvimento 
profi ssional. Mais informações (http://www.mundokpmg.com.br/).  

B - Aspirações Sociais 
O ‘Sustainable Brands’, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na 
Unibes Cultural, traz o tema “Redefi ning the Good Life”. A ideia é que os 
líderes de marcas, inovação e profi ssionais de sustentabilidade iniciem 
a criação de uma nova visão coletiva para desenhar um futuro melhor à 
sociedade. No mundo não se dissocia mais sociedade civil, grupos em-
presariais e políticas públicas, frente ao enorme desafi o para construir 
e garantir a perenidade civilizatória. Contará com diversas palestras, 
debates e workshops, que estimularão a discussão e cocriação entre 
os participantes, a fi m de desenvolver uma esfera colaborativa, na qual 
os insights resultantes das interações servirão como base para auxiliar 
as empresas a redefi nirem seus negócios a partir do conceito de “Good 
Life”. Saiba mais em (http://www.sustainablebrands.com/events). 

C - Tempos e Métodos 
Gerenciar o tempo para conseguir fazer tudo o que é preciso no coti-
diano tem se tornado tarefa cada vez mais difícil. Para quem trabalha 
em grandes corporações e precisa de mais horas em seu dia, a missão 
de controlar o tempo é árdua. Para auxiliar esse público, o Grupo IMAM 
vai promover nos dias 4 e 5 de julho, o curso “Engenharia de Tempos 
e Métodos”. Objetiva qualifi car os participantes de forma que identifi -
quem e eliminem possíveis perdas durante os processos. Para isso serão 
capacitados para elaborar, aplicar e controlar métodos de execução do 
trabalho.  Podem participar do curso engenheiros, técnicos, supervisores 
e gerentes ligados direta ou indiretamente aos setores de produção, de 
processos, de métodos e de tempos. Mais informações tel. 5575-1400 
ou (www.imam.com.br).

D - Sistema Destrói Dinheiro
Levantamento da Febraban mostra que ocorreram ao menos 393 assal-
tos e tentativas de assaltos a bancos no Brasil em 2015 e 385 em 2014. 
A Prosegur, empresa líder do segmento de segurança, sai na frente na 
busca por soluções que inibam o roubo de dinheiro e lança uma inovadora 
solução integrada de proteção de numerário. Quando um roubo acontece, 
o sistema é acionado remotamente por uma Central de Monitoramento ou 
em um botão instalado no próprio equipamento. O tempo de destruição 
das cédulas é de 5 a 6 minutos, independentemente da quantidade de di-
nheiro armazenado. Para mais informações, visite (www.prosegur.com.br).

E - Georges Aubert, o Retorno
O espumante criado em 1951 em Garibaldi, pelo francês Georges Aubert, 
está de volta. ‘Monsieur’ Aubert começou a produzir as primeiras garrafas 
com uvas de acidez elevada e aroma marcante, cultivadas na Serra Gaú-
cha. O rótulo logo conquistou os paladares mais exigentes e se tornou 
símbolo de elegância e inovação no universo dos vinhos fi nos. A nova 
Georges Aubert mantém a tradição e qualidade e celebra o momento de 
renovação com uma linha de espumantes leves, produzidos pelo método 
charmat, técnica francesa em que as bolhas são formadas na segunda 
fermentação em tanques de inox. O posicionamento da marca, o ‘brasileiro 
de alma francesa’, busca aliar esta tradição com a qualidade do espumante 
brasileiro. Mais informações: (www.espumantesgeorgesaubert.com.br). 

F - Ferramenta de Caronas 
Os paulistanos acabam de ganhar um novo aliado para enfrentar o trânsito 
na capital e região metropolitana. O Moovit, aplicativo de mobilidade 
urbana, anuncia o lançamento no Brasil de sua ferramenta de caronas 
solidária dentro de cidades, o Moovit Carpool. São Paulo é o primeiro 
local na América Latina a contar com a novidade e, para incentivar a 
adoção, inicialmente o aplicativo irá subsidiar os trajetos feitos pela 
plataforma nessa modalidade. Os interessados em oferecer carona de-
verão instalar o novo app Moovit Carpool - Motoristas, disponível para 
smartphones Android e iOS. O aplicativo limita o número de viagens 
por dia e o número de passageiros por veículos.

G - Mercado de Livros
Líder mundial em soluções de impressão digital e comunicações perso-
nalizadas, a AlphaGraphics anuncia a meta de vender mais de 1 milhão 

de livros impressos sob demanda 1-to-1 em 2017, o dobro do registrado 
no ano passado. A impressão sob demanda 1-to-1, ou one to one, é um 
dos alicerces para a disruptura do tradicional mercado editorial. Entre as 
principais vantagens estão a disponibilidade de todos os livros do acervo, 
o que deve acabar com os “títulos fora de catálogo”, possibilidade de 
personalização, otimização dos estoques e o fi m dos encalhes, já que cada 
livro só é impresso depois de ter sido comprado, conferindo um apelo 
sustentável ao modelo. A produção do livro é feita pela unidade mais 
próxima de onde foi feito o pedido, otimizando a logística da entrega. 
Saiba mais em: (www.alphagraphics.com.br). 

H - Produção de Saint Peters 
A GeneSeas Aquacultura, uma das maiores empresas nacionais no setor 
de peixes e pescados, e detentora da marca registrada Saint Peters, acaba 
de conquistar uma nova licença e poderá ampliar sua produção em 12 mil 
toneladas por ano. O contrato de outorga que permite o uso das águas 
do lago das usinas Jupiá e Ilha Solteira, na divisa dos estados SP/MS, foi 
assinado pelo Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Terá vigência de 20 
anos e contempla 554 novos hectares de tanques. A GeneSeas é uma 
empresa 100% brasileira, especialista em pescados, presente em todos 
os elos da cadeia produtiva da tilápia, a partir da produção de ração, 
passando pela piscicultura, benefi ciamento e distribuição nos mercados 
locais e internacionais. Mais informações (http://geneseas.com.br/).

I - Universo da Cachaça 
Um grande encontro para aprender mais sobre a bebida genuinamente 
brasileira, a Cachaça. É assim que o 16º Encontro Aberto da Confraria 
Paulista da Cachaça irá receber seus convidados. O evento acontece na 
terça-feira (20), às 19h00, no restaurante Baiano de Dois, em Pinheiros. 
O valor da entrada é de R$ 40,00 e contemplará a degustação de até 
10 rótulos de Cachaças. O palestrante será Alexandre Bertin, produtor 
da Cachaça Sapucaia e Presidente da Confraria que irá falar sobre o 
que o consumidor deve saber para sua decisão de compra em relação 
à produção própria, terceirizada e marca própria de Cachaça. Outras 
informações no site (www.baianodedois.com.br).

J - Complexo Eólico
A Casa dos Ventos, que está completando, dez anos como uma das pio-
neiras e maiores investidoras no desenvolvimento de projetos eólicos 
no Brasil, acaba de inaugurar o Ventos do Araripe III, um dos maiores 
complexos eólicos da América Latina, localizado no alto da Chapada 
do Araripe, na fronteira entre os estados de Pernambuco e Piauí. Com 
investimento de R$1,8 bilhão, o complexo eólico é composto por 14 
parques, nove no Piauí e cinco em Pernambuco, 156 aerogeradores 
e potência instalada de 359 MW – energia sufi ciente para abastecer 
400 mil casas. Sua capacidade instalada é maior do que a de todos os 
parques eólicos inaugurados em 2016 em países como África do Sul, 
Grã-Bretanha e México. Saiba mais em (www.casadosventos.com.br).
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A - Adeptos à Tecnologia
A KPMG no Brasil está com inscrições abertas para os programas de 

D - Sistema Destrói Dinheiro
Levantamento da Febraban mostra que ocorreram ao menos 393 assal-

93% das pessoas que vivem só são as únicas responsáveis pelo 

sustento da casa.

O desejo de muitas pessoas 
de morar sozinho pode ter 
muitos benefícios com relação 
à privacidade e momentos de 
lazer, mas o peso das contas 
no orçamento com certeza é 
uma consequência a ser pen-
sada antes da mudança. Uma 
pesquisa realizada pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas mostra 
que oito em cada dez pessoas 
que moram só (79%) não se 
planejaram fi nanceiramente 
para viverem sozinhas e 34% 
afi rmam que morar sozinho 
contribuiu para que elas 
extrapolassem o orçamento 
alguns meses. 

A justifi cativa de metade 
desses é o fato de não ter 
ninguém para dividir as con-
tas (49%). 93% das pessoas 
que vivem só são as únicas 
responsáveis pelo sustento da 
casa e 66% dos entrevistados 
não fazem um controle efeti-
vo de seus gastos. As razões 
mais mencionadas para isso 
são a falta de importância 
que atribuem ao controle do 
orçamento (33%) e a falta 
de hábito e disciplina para 

Varejo: reformas 
e medidas 
executadas já 
surtem efeito

Alencar Burti, presidente 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), avalia os 
resultados do varejo nacional 
divulgados pelo IBGE. “A alta 
registrada em abril – na variação 
anual – surpreendeu. O desem-
penho melhor nos segmentos 
de supermercados, vestuário e 
itens pessoais sugere que a de-
fl ação dos alimentos, a elevação 
da massa salarial e os recursos 
do FGTS tiveram participações 
essenciais para o resultado”, 
diz Burti. Ele acrescenta que a 
mudança de estação também 
contribuiu para as vendas de 
roupas e calçados da moda 
Outono-Inverno.  

Burti lembra que, em 2017, 
a Páscoa foi celebrada em 
abril, ao passo que em 2016 foi 
em março, o que benefi ciou o 
ramo de supermercados. “Já 
os resultados negativos dos 
produtos de maior valor ? como 
veículos, móveis e construção 
? se explicam pela maior de-
pendência de crédito. Para isso 
se reverter, as taxas de juros 
precisam continuar a cair”. 
Segundo Burti, “de qualquer 
maneira, os números mostram 
que a política econômica do 
governo está na direção certa, 
embora ainda haja muito espaço 
para recuperação. As reformas 
e as medidas executadas já 
surtem efeito”.

Depois de dois meses queda, quando acumulou retração de 1,6%, 

comércio cresceu 1% em abril.

Os dados fazem parte 
da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC), 

divulgada ontem (13), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. O cresci-
mento de abril acontece depois 
de dois meses consecutivos de 
queda, período em que acumu-
lou retração de 1,6%.

Apesar do crescimento de 
março para abril, as vendas do 
comércio fecham os primeiros 
quatro meses do ano com queda 
acumulada em termos de volu-
me de vendas de 1,6% frente a 
igual período do ano passado, 
mas com crescimento de 1,5% 
no mesmo período em relação 
à receita nominal do setor. Na 
série sem ajuste sazonal, no 
confronto com abril de 2016, o 
volume de vendas do comercio 
fechou com crescimento de 
1,9%. Já o indicador acumulado 
nos últimos doze meses recuou 
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Vendas do comércio varejista 
cresceram 1% em abril

As vendas do comércio varejista do país cresceram 1% em abril, na comparação com março, na série 
livre de infl uencias sazonais, enquanto a receita nominal do setor fechou também
com crescimento de 1,3%

ses. Já em relação ao comércio 
varejista ampliado - que inclui, 
além do varejo, as atividades de 
veículos, motos, partes e peças e 
material de construção – houve 
crescimento de 1,5% de março 
para abril deste ano para o volu-
me de vendas e de 2,3% para a 
receita nominal, ambas na série 
com ajuste sazonal.

Em relação a abril de 2016, 
no entanto, o varejo ampliado 
encerrou abril deste ano em 
queda de 0,4% para o volume de 
vendas, mas com crescimento 
de 0,7% na receita nominal. 
Quanto às taxas acumuladas, 
as variações foram de -1,8% nos 
primeiros quatro meses do ano 
e de -6,3% nos últimos 12 meses 
para o volume de vendas. Já 
para a receita nominal, as taxas 
foram de 0,3% no acumulado 
do ano e de -0,4% nos últimos 
doze meses (ABr).

4,6%, registrando, porém, a 
menor queda desde os 5,3% de 
janeiro do ano passado.

Para a receita nominal de 
vendas, além de 1,5% do cres-

cimento acumulado no ano, os 
indicadores prosseguem com 
variações positivas de 3,4% fren-
te a abril de 2016 e de 3,4 % no 
acumulado dos últimos doze me-

Morar sozinho contribui para 
que 34% fi quem no vermelho

fazer o controle diário (27%). 
Segundo o educador fi nanceiro 
do SPC Brasil e do portal ‘Meu 
Bolso Feliz’, José Vignoli, é um 
risco considerável descuidar 
do controle. 

“Quem é o único morador da 
residência precisa de disciplina 
extra para manter os compro-
missos em dia. Afi nal, é a própria 
pessoa quem tem de acertar as 
contas e lidar com o orçamen-
to no dia a dia”, afi rma. “Sem 
controle fi ca muito mais difícil 
conhecer os próprios limites, 
saber se há exagero no consumo 
de produtos supérfl uos ou fazer 

planos para realizar metas 
maiores, como uma viagem 
ou a compra de um carro, por 
exemplo”, explica Vignoli. 

Quando os recursos fi nan-
ceiros não são suficientes 
para fechar as contas do mês, 
24% dos entrevistados afi r-
mam mudar seus hábitos de 
consumo comprando coisas 
mais baratas e pesquisando 
preços, 22% pedem dinheiro 
emprestado a amigos e/ou fa-
miliares e 21% fazem cortes no 
orçamento como gastos com 
TV a cabo e supermercados 
(SPC/CNDL).
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Mortalidade infantil e 
saneamento básico 

Os indicadores de 

mortalidade infantil 

de uma nação 

fi guram como um dos 

principais instrumentos 

para analisar o seu 

desenvolvimento

Não por acaso, as crianças 
são as mais afetadas 
pelas condições socio-

econômicas e de infraestru-
tura de um país. Um relatório 
recente da OMS reforça que 
o saneamento básico deve ser 
uma das principais preocupa-
ções governamentais para os 
cuidados com a infância. O 
estudo revela, por exemplo, 
um número maior de mortes 
de crianças brasileiras, com 
idade menor de cinco anos, que 
moram em áreas insalubres, 
em comparação com nossos 
vizinhos argentinos e chilenos.  

A falta de água e esgotamen-
to sanitário afeta diretamente a 
saúde da população infantil. As 
doenças como diarreia, malária 
e pneumonia estão entre as 
causas mais comuns de mortes 
de crianças entre um mês de 
idade e cinco anos, segundo a 
OMS. Essa tragédia que assola 
a população mais pobre do 
país poderia ser evitada com 
acesso, por exemplo, à água 
tratada e saneamento básico, 
entre outros fatores. O estudo 
aponta que essa difícil situação 
não é exclusividade nacional. 
No mundo, a OMS aponta que 
problemas causados pela po-
luição do ar, tabagismo passivo, 
água suja, falta de sanitários e 
higiene inadequada provocam 
a morte de 1,7 milhão de crian-
ças todos os anos. 

A inversão dessa realidade só 
será possível com investimen-
tos maciços em saneamento 
básico e abastecimento de 
água, garantindo a universa-
lização desses serviços para a 
população brasileira. Segundo 
dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamen-
to (SNIS) 2015, ainda temos 
muito caminho pela frente para 
atender essa demanda essen-
cial para o desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. O 
levantamento mostra que o 
índice médio de tratamento 

de esgoto no país chega a 
apenas 42,7% das moradias 
da região urbana atendidas 
pela pesquisa. 

Esses indicadores já foram 
bem piores e graças aos in-
vestimentos em saneamento 
básico até agora realizados, 
aumentando o número de do-
micílios com atendimento de 
esgoto, água potável e coleta 
de lixo, que o país conseguiu 
reduzir a mortalidade infantil, 
segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística). 

Por isso, o setor deve ser 
visto como prioridade para 
qualquer governo, indepen-
dente do cunho ideológico. 
Uma das principais conquistas 
para o desenvolvimento da 
infraestrutura nessa área foi 
a entrada em vigor da Lei do 
Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/07), um novo marco 
para o país. A nova legislação 
tornou-se uma nova referência 
regulatória do saneamento 
básico brasileiro e estabeleceu 
o Plansab (Plano Nacional de 
Saneamento Básico), com o 
objetivo de universalizar os 
serviços de abastecimento de 
água e saneamento até o ano 
de 2033. 

Estudos recentes mostram 
que os investimentos realiza-
dos no setor nas últimas déca-
das fi caram aquém das reais 
necessidades da realidade do 
país. Por isso, se mantermos os 
ritmos atuais de investimentos 
nessa rubrica, os novos cálcu-
los projetam a universalização 
do abastecimento de água 
somente em 2043 e do esgo-
tamento sanitário em 2054. 

Basta lembrar ainda que a 
mesma OMS já mostrou que 
para cada R$ 1 investido em 
saneamento economiza-se R$ 
4 em saúde. Estamos em um 
momento que ou avançamos 
em obras e serviços essenciais 
de saneamento básico e abas-
tecimento de água ou vamos 
comprometer seriamente o 
desenvolvimento brasileiro nas 
próximas décadas. 

 
(*) - É presidente da Associação 

Paulista de Empresas de Consultoria 
e Serviços em Saneamento e Meio 

Ambiente, e membro da Diretoria da 
Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental.

Luiz Roberto Gravina Pladevall (*)

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, reforçou 
ontem (13) que determinou 
o cumprimento da decisão 
do STF de afastar do man-
dato o senador Aécio Neves. 
E afi rmou que os detalhes 
do afastamento devem ser 
defi nidos pelo STF. Ele dis-
se que tomou as medidas 
cabíveis como presidente da 
Casa, notifi cando Aécio da 
determinação do Supremo. 
“A decisão do ministro Fachin 
de afastar o senador Aécio foi 
liminarmente cumprida por 
essa presidência”, afi rmou.

Segundo Eunício, como não 
há previsão no regimento do 
Senado nem na Constituição 
sobre as medidas a serem to-
mada no caso de afastamento 
de parlamentar pela Justiça, 
as medidas adicionais devem 
ser determinadas pelo STF e 
serão cumpridas por ele. “Não 
tem previsão regimental e não 
tem previsão constitucional, 
o afastamento pela Justiça. 
Então, cabe ao ministro Fa-
chin determinar a forma de 
afastamento. Não cabe a mim. 
Eu cumprirei, como cumpri a 
decisão do afastamento, cum-

Com vínculos familiares 
interrompidos ou ine-
xistentes, esses cidadãos 

não possuem residência e tra-
balho territorialmente fi xos, 
mantendo-se sempre que pos-
sível fora do perímetro urbano.

De acordo com o projeto, a 
Política será adotada de forma 
descentralizada e articulada 
entre a União e os demais 
entes federativos. Entre os 
princípios que a regem, estão 
o atendimento humanizado e o 
respeito às condições sociais e 
diferenças de estilos e modos 
de vida. Assegurar o acesso 
amplo, simplifi cado e seguro 
aos serviços e programas que 
integram as políticas públicas de 
saúde em áreas como educação, 
previdência, assistência social, 
moradia, segurança, cultura, 
esporte, lazer, trabalho e renda é 
um dos 11 objetivos da proposta.

Na avaliação do parlamentar, 
um dos grupos populacio-

O andarilho deslocando por acostamentos de estradas e rodovias, sem destino certo.

Supremo nega pedido 
de liberdade para a 
irmã de Aécio 

A 1ª Turma do STF decidiu 
ontem (13) negar pedido para 
libertar Andrea Neves, irmã do 
senador afastado Aécio Neves, 
presa no mês passado, em Belo 
Horizonte, por determinação 
do ministro Edson Fachin. Por 
3 votos a 2, a Turma seguiu o 
voto divergente do ministro Luís 
Roberto Barroso, que se manifes-
tou pela manutenção da prisão. 
Segundo o ministro, mesmo com 
a apresentação de denúncia pela 
PGR, Andrea deve continuar presa 
porque outros fatos supostamente 
criminosos estão sendo apurados 
na investigação da JBS, que ainda 
está em andamento. 

O entendimento foi acompanha-
do pelos ministros Rosa Weber e 
Luiz Fux.  A Turma é composta 
por cinco ministros. O relator 
do pedido de liberdade, ministro 
Marco Aurélio, e Alexandre de 
Moraes foram vencidos. De acordo 
com o relator, a prisão preventiva 
não pode ser mantida apenas pela 
suposição da PGR de que Andrea 
poderia interferir nas investiga-
ções. Além disso, o ministro levou 
em conta que ela é ré primária e 
não possui antecedentes criminais.

Durante o julgamento, sem 
contestar o mérito das acusações, 
a defesa de Andrea pediu a subs-
tituição da prisão por medidas 
cautelares. Segundo os advogados, 
Andrea já foi denunciada pela PGR, 
e, por isso, não há necessidade da 
manutenção da prisão para garan-
tir o andamento das investigações, 
conforme sustenta a procuradoria. 
Na investigação, a irmã do sena-
dor é acusada de intermediar o 
pagamento de R$ 2 milhões pelo 
empresário Joesley Batista, dono 
da empresa JBS (ABr). 
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A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara aprovou o projeto 
do deputado Lúcio Vale (PR-
-PA) e outros, que criminaliza 
cinco condutas contra idosos 
e aumenta penas de crimes já 
previstos no Código Penal. A 
proposta inclui no Estatuto do 
Idoso os seguintes crimes:

- deixar de dar atendimento 
preferencial a idoso (pena: 
reclusão de 6 meses a 1 ano 
e multa);

 - deixar de comunicar à auto-
ridade responsável negligência 
ou discriminação contra idoso 
(reclusão de 6 meses a 1 ano);

- fraudar cadastro ou laudo 
para prejudicar idoso (reclusão 
de 2 a 5 anos e multa);

- negar ao idoso internado di-
reito a acompanhante (reclusão 
de 6 meses a 1 ano e multa); e

- deixar de notifi car violência 
contra idoso (reclusão de 2 a 5 
anos e multa).

O relator na comissão, depu-
tado Delegado Waldir (PR-GO), 
ressaltou que o projeto estabe-
lece normas para a proteção aos 
direitos das pessoas idosas e, 
por isso, merece ser aprovada. 

Delegado Waldir: projeto contribui para a proteção

das pessoas idosas.

Comissão de Trabalho 
aprova seguro de vida 
para motoboys

A Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados apro-
vou proposta, do deputado Celso 
Russomanno (PRB-SP), que 
obriga as empresas que utilizam 
serviço de motoboy – próprio 
ou terceirizado – a contratar 
seguro de vida e de invalidez 
permanente por acidente para 
os motociclistas.

A iniciativa consta no projeto 
que recebeu parecer favorável do 
relator, deputado André Figuei-
redo (PDT-CE). Ele incorporou 
na versão final as mudanças 
propostas no Senado. Uma das 
alterações deixa claro que o “va-
lor da indenização”, e não “o valor 
do seguro”, como previa o texto 
original, será de, no mínimo, 30 
vezes o salário base da categoria 
ou o registrado em carteira.

Outra mudança foi para supri-
mir a previsão de que cônjuges 
e herdeiros como benefi ciários 
do seguro. O relator justifi ca 
que o assunto já é tratado pelo 
Código Civil pelo qual o valor do 
seguro, na ausência do segurado, 
pode ser dividido entre cônjuge e 
herdeiros. A proposta já foi apro-
vada em 2012 na Câmara. Como 
foi modifi cada no Senado, está 
sendo analisada, mais uma vez, 
em caráter conclusivo. A próxima 
comissão da Câmara a votar a 
matéria será a de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Projeto estabelece política para 
dar assistência a andarilhos

Projeto apresentado pelo deputado Célio Silveira (PSDB-GO) institui a Política Nacional para a 
População em Situação de Errância, visando à inclusão social e cidadania de pessoas que estão 
permanentemente se deslocando por acostamentos de  estradas e rodovias, sem destino certo

nais que mais sofrem com a 
exclusão social são os anda-
rilhos de estrada. “Nas suas 
solitárias perambulações sem 
destino predeterminado pelos 
acostamentos das rodovias, 

deparam-se com as mais se-
veras adversidades que esse 
modo de vida impõe aos seus 
adeptos”, aponta Célio Sil-
veira, ao ponderar que esses 
andarilhos de estrada possuem 

características específi cas que 
tornam inadequadas, para 
os seus problemas, algumas 
políticas públicas voltadas às 
pessoas que moram nas ruas 
das cidades (psdbnacamara).

Eunício: STF deve defi nir regras 
sobre afastamento de Aécio

prirei a decisão complementar 
que venha da Suprema Corte”, 
afi rmou.

Na segunda-feira (12), a 
Diretoria-Geral do Senado 
divulgou nota em que negou 
estar descumprindo a de-
terminação STF de afastar 
Aécio do mandato. A reação 
da Casa ocorreu após a pu-
blicação de uma reportagem 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
que destacou que o nome de 
Aécio ainda consta no painel 
do Senado e seu gabinete 
funciona normalmente, o que 
confi guraria descumprimento 
da decisão do STF.

Na nota, a diretoria do Se-
nado ressaltou que, tão logo 
foi notifi cada sobre a decisão 
de Fachin, comunicou ao se-
nador sobre o seu afastamento 
e também informou que 
aguarda orientações comple-
mentares do Supremo sobre 
como proceder em relação 
ao afastamento. A defesa de 
Aécio divulgou nota na qual 
diz que ele “tem cumprido 
integralmente as medidas 
cautelares determinadas li-
minarmente pelo ministro 
Fachin, tendo se afastado do 
Senado e de quaisquer ativi-
dades parlamentares” (ABr).

Aprovada criminalização de 
condutas contra idosos

O texto muda de 1/3 para 2/3 o 
aumento de pena para o caso de 
homicídio doloso – quando há 
intenção – contra menor de 14 
ou maior de 60 anos, previsto no 
Código Penal. Também estabe-
lece elevação de 1/3 para pena 
de homicídio culposo contra 
essas pessoas.

No caso de violência domés-
tica praticada contra idoso ou 
menor de 14 anos, a pena sobe 
de 3 a 12 meses de detenção 
para 4 a 16 meses. Atualmente, 

a pena é aumentada apenas 
em crime contra pessoa com 
defi ciência. Também eleva em 
1/3 a pena, de 3 a 12 meses 
de detenção, para quem exige 
cheque-caução ou outra garan-
tia para atendimento médico de 
emergência de idoso, pessoa 
com defi ciência ou menor de 
14 anos. A proposta ainda será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, antes 
de seguir para o Plenário(Ag. 
Senado)

Brasília - A decisão do PSDB 
de permanecer no governo 
não coloca um ponto fi nal na 
divisão interna do partido. 
Ontem (13), algumas horas 
depois de a Executiva nacio-
nal optar pela permanência 
da legenda na base aliada, os 
“cabeças-pretas” se reuniram 
para discutir como se compor-
tarão daqui em diante. Esses 
deputados estudam marcar 
posição, publicamente, para 
demonstrar que discordam dos 
rumos adotados na Executiva. 

Eles avaliam, no entanto, que 
ainda é muito cedo para fazer 
uma sinalização contrária à 
defi nida pela maioria dos tu-
canos. Por isso, é possível que 
os “cabeças-pretas” voltem a 
se manifestar publicamente 
somente na semana que vem. 
Dos 46 deputados que integram 
a bancada tucana na Câmara 
dos Deputados, 14 continuam 
fi rmes na defesa de que é pre-

ciso abandonar Michel Temer. 
São esses parlamentares que 

seguem se reunindo frequen-
temente para se organizarem 
a fi m de pressionar a cúpula. 
Uma das justificativas para 
não aceitaram, passivamente, 
a decisão da Executiva é que 
não houve votação defi nitiva 
sobre o desembarque entre 
os membros presentes. Na 
reunião realizada ontem, os 
“cabeças-pretas” avaliaram 
como positiva a declaração do 
presidente interino do partido, 
Tasso Jereissati (CE), ao fi nal 
do encontro. 

Na ocasião, o tucano admitiu 
que foi voto vencido na reunião, 
mostrando discordância com a 
decisão fi nal. “Esse não é meu 
governo, não é o governo dos 
meus sonhos. Não votei nem 
nele (Temer) nem nela (Dilma). 
Estão aí por causa da circuns-
tância do País, que nos levou a 
isso”, disse (AE).

‘Cabeças-pretas’ se 
reúnem para discutir 
posição após PSDB 

continuar no governo

Presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati (CE).

Pedro França/Ag.Senado



A evolução tecnológica 

está cada vez mais 

presente no cotidiano 

das pessoas, se 

transformando em alta 

velocidade

Afi nal, enquanto o rádio 
demorou anos para 
alcançar milhões de 

ouvintes, o Facebook atingiu 
a marca de 100 milhões de 
usuários em um ano. Apesar 
da existência da inovação no 
dia a dia, o mundo corporativo 
ainda caminha para alcançar o 
mesmo patamar. Novas tecno-
logias e tendências costumam 
ter grande resistência por par-
te dos tomadores de decisão. 

No mercado de digitaliza-
ção, por exemplo, por mais 
que as companhias tenham a 
consciência da necessidade 
de serviços desse tipo, o setor 
ainda sofre com a resistência 
das corporações. Muitas vezes, 
as empresas identificam o 
processo de digitalização como 
um novo custo e não como um 
investimento futuro. 

A tecnologia necessária, 
dependendo do tamanho do 
negócio, pode apresentar um 
valor elevado, que em conjunto 
com a barreira que algumas 
pessoas possuem em acreditar 
que precisam manter a versão 
física do documento, difi cul-
tam o avanço no setor.

No Brasil, mesmo com a forte 
aderência às novas tecnologias 
digitais e mobile, existem ou-

tros obstáculos. A Resolução 
nº 4.474, que regula a digita-
lização e gestão de documen-
tos digitalizados relativos às 
instituições fi nanceiras, por 
exemplo, não representou 
grande avanço, pois as próprias 
entidades do setor fi nanceiro 
ainda não chegaram em um 
consenso sobre o modelo ideal.

Em contrapartida, a área 
de recursos humanos, em-
bora seja a que mais precisa 
guardar o documento físico, 
é a que possui maior quantia 
de regulamentações e, conse-
quentemente, maior suporte 
referente à facilidade de aces-
so, representando o setor com 
maior potencial para aderir 
à digitalização em um curto 
período de tempo.

Apesar da necessidade das 
regulamentações nos mais 
variados segmentos, o mer-
cado não sofrerá nenhuma 
mudança brusca enquanto 
houver a insegurança, por 
parte das empresas, referente 
ao descarte da versão física 
dos documentos. 

Os negócios que já fazem a 
digitalização e a gestão deles 
encaram o trabalho como um 
investimento, percebendo a 
necessidade da mudança dos 
processos para poderem se 
manter em crescimento.

(*) - É gerente de desenvolvimento 
da Access, segunda maior empresa 

do mundo no segmento de gestão de 
documentos e informações, presente 

nos Estados Unidos, Austrália,
Brasil, Costa Rica, Panamá

e Trinidade e Tobago.

A evolução digital 
corporativa no Brasil

e no mundo
Juliana Trindade Esteves (*)
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3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0013495-
25.2011.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Flávia Cristiane Maximino, CPF 276.229.988-85, que AMC - Serviços Educacionais LTDA lhe 
ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 14.424,60 (Maio/2011) decorrentes do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes das mensalidades vencidas 
e não pagas. Estando a requerida em local ignorado, foi deferida a sua citação por edita l para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o debito atualizado isenta de custas e honorários 
ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702 do NCPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017. 

GTIS XXXI Brasil Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 13.735.830/0001-09 - NIRE 35.225.482.966

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 22/5/17
Aos 22/5/17, 10 hs, na sede. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidência da mesa e secretariado da reunião: João Rodrigues 
Teixeira Júnior. Deliberação: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade em R$15.000.000,00, por ser excessivo em relação às 
atividades constantes do seu objeto social, com o consequente cancelamento e extinção de 1.500.000.000 de quotas sociais, com valor 
nominal de R$0,01 cada uma, de titularidade da sócia majoritária GTIS BF II Limitada Manager III LLC, sendo que: (a) R$533.682,16, 
correspondente ao cancelamento de 53.368.216 quotas de sua titularidade, correspondem à parcela não integralizada do capital social 
da Sociedade; e (b) R$14.466.317,84, correspondente ao cancelamento de 1.446.631.784 quotas de sua titularidade, serão devolvidos 
à sócia GTIS BF II Limitada Manager III LLC em moeda corrente nacional; (ii) consignar que a redução de capital social ora deliberada 
só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por 
lei, sendo que a Alteração de Contrato Social pertinente será arquivada, concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, 
perante a Jucesp; (iii) consignar, ainda, que após efetivada a redução ora deliberada, o capital da Sociedade passará para o valor total 
de R$256.500.000,00, dividido em 25.650.000.000 de quotas, com valor nominal de R$0,01 cada uma, totalmente integralizadas em 
moeda corrente nacional, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 25.649.999.900 quotas, no valor total de R$256.499.999,00, 
de titularidade da sócia GTIS BF II Limitada Manager III LLC; e (b) 100 quotas, no valor total de R$1,00, de titularidade da sócia GTIS 
BF II Limitada III LLC; e (iv) autorizar o Gerente Geral da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à 
implementação da deliberação ora aprovada. Nada mais. João Rodrigues Teixeira Júnior - Gerente Geral, Presidente e Secretário da Mesa.

Balanço patrimonial Exercícios findos em 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 3.543.618 6.393.199
Caixa e equivalentes de caixa 282.921  1.354.867
Contas a receber 2.368.295  3.951.680
Crédito diversos 10.122  8.232
Imóveis Destinados a venda 882.279  1.078.419
Não-circulante 2.293.231  4.719.942
Contas a receber 2.293.231  4.719.942

Total ativo 5.836.849 11.113.141

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 216.228  808.281
Fornecedores 8.295  47.891
Obrigações Tributárias 207.933  760.390
Não-circulante 156.618 –
Obrigações Tributárias 156.618 –
Patrimônio líquido 5.464.002 10.304.860
Capital social 200.000  200.000
Afac 44.457  44.457
Reserva de àgio 2.816.538  2.485.500
Reserva Legal 40.000  40.000
Reservas de Lucros 2.363.007  7.534.903
Total passivo + patrimonio liquido 5.836.849  11.113.141

Demonstrações consolidadas de resultado
 Exercícios findos em 2016 e 2015 - (Em Reais)

Resultado Operacional     31/12/16      31/12/15
 Receitas Operacionais 2.730.424 13.303.802
 (-) Custos operacionais (393.297)  (1.965.310)
Despesas administrativas     (377.313)     (777.615)

1.959.814 10.560.877
Resultado Financeiro        31.208        11.092

      31.208        11.092
Resultado Bruto antes Impostos 1.991.022  10.571.969
Impostos e Contribuições       (69.718)      (415.757)
Lucro/(prejuízo) do exercicio 1.921.304   10.156.212

INRODA DESENVOLINRODA DESENVOLINRODA DESENVOLINRODA DESENVOLINRODA DESENVOLVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/A
CNPJ 19.494.054/0001-89

Demonstrações Financeiras

Demonstração da mutuação do patrimônio líquido Exercícios findos em 2016 e 2015 -(Em Reais)
Capital (-) Capital/Ágio Adiantamento Reservas Reservas Reservas Lucro(Prejuizo)

      Social   a integralizar              Afac   de Legal     de Ágio  de Lucros      acumulados        Totais
Saldo em 31 de dezembro de 2014  200.000  (3.310.000) – –  3.200.000 –  (42.625)  47.375
 Integralização de capital –  110.000 – – – – –  110.000
 Ágio integralizado –  2.485.500 – – – – –  2.485.500
 Adiantamento para aumento capital – –  44.457 – – – –  44.457
 Lucro líquido do exercício – – – – – –  10.156.212  10.156.212
 Reserva legal – – –  40.000 – –  (40.000) –
 Reservas lucros  – – – – –  7.534.903  (7.534.903)  –
 Dividendos Pagos – – – – – –  (2.538.684)  (2.538.684)
Saldo em 30 de dezembro de 2015  200.000  (714.500)  44.457  40.000  3.200.000  7.534.903 – 10.304.860

Capital (-) Capital/Ágio Adiantamento Reservas Reservas Reservas Lucro(Prejuizo)
      Social   a integralizar              Afac   de Legal   de Ágio  de Lucros     acumulados        Totais

Saldo em 31 de dezembro de 2015  200.000  (714.500)  44.457  40.000  3.200.000  7.534.903 – 10.304.860
 Ágio integralizado – 331.038 – – – – – 331.038
 Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.921.304 1.921.304
 Reservas lucros – – –  – – 1.921.304  (1.921.304) –
 Dividendos Pagos – – – – – (7.093.200)  –)  (7.093.200)
Saldo em 30 de dezembro de 2016  200.000  (383.462)  44.457  40.000  3.200.000  2.363.007 – 5.464.002

Notas Explicativas
1. Apresentação das demonstrações financeiras individuais: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contá-
beis emanadas pela legislação societária, incluindo as alterações
introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e consubstan-
ciada pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis. Foram aplicados os pronunciamentos mandatórios para
os exercicios 2016 e 2015. Principais práticas contábeis: As políticas
contábeis descritas a seguir foram aplicadas consistentemente no exercí-
cio e período apresentado nas demonstrações financeiras. a. Apuração do
resultado: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regi-
me de competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natu-
reza financeira. b. Investimentos: A Companhia é proprietária do empreen-
dimento imobiliario Loteamento denominado Terras Altas aprovado confor-
me Decreto nº 4.108 de 12 de fevereiro de 2015 pela Prefeitura Municipal de
Avaré/SP; c. Imoveis em estoque a comercializar: São registrados nesta
rubrica os custos de aquisição de terreno, de construção e outros custos
relacionados aos projetos em construção e concluídos cujas unidades ain-
da não foram vendidas. d. Imobilizado: São registrados pelo custo de aqui-
sição. e. Ativos e passivos: Os ativos foram demonstrados pelos valores

de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas (em base pro rata dia) e a provisão para perda, quan-
do julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores co-
nhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetá-
rias incorridas (em base pro rata dia). f. Provisões: Uma provisão é reco-
nhecida caso, em consequência de ocorrência passada, a Sociedade pos-
sua obrigação legal ou constituída que possibilite uma estimativa confiável
e desde que seja a perda avaliada como provável. As provisões são deter-
minadas descontando-se os fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa
que reflita as condições de mercado em vigor e os riscos característicos
do passivo. g. Imposto de renda, contribuição social e outros impostos:
A Sociedade optou pelo regime de apuração do lucro presumido, o qual se
subordina ao volume total de receita bruta auferida por trimestre. Para de-
terminação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) aplica-se o
percentual de 8% e 12% respectivamente sobre a receita bruta, acrescen-
do-se os resultados financeiros. Os referidos tributos são calculados a
alíquotas de 15%, mais adicional de 10% para IRPJ e 9% para a CSLL,
respectivamente, sobre a base apurada e recolhidos de acordo com criterio
de caixa. As alíquotas de PIS e COFINS são de 0,65% e 3%, respectiva-

mente, e incidem sobre o total de receitas. Quanto ao ISS a Sociedade esta
desobrigada pois, não tem em seu objeto social nenhum tipo de prestação
de serviços que a submeta a tributação municipal e recolhidos de acordo
com criterio de caixa. h. Estimativas contábeis: A elaboração de demons-
trações financeiras requer que a Administração use de julgamento na de-
terminação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transa-
ções que envolvam essas estimativas poderá resultar em valores diferen-
tes dos estimados, em razão das imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas e premissas pelo
menos anualmente. i. Patrimonio Liquido: O capital social esta totalmente
integralizado e as reservas estão constituidas de acordo com a legislação
societária e normas contabeis. j. Lucro por ação: O Lucro básico por ação
é calculado por meio do resultado do exercício / período atribuível aos
acionistas da Sociedade e pelas ações em circulação no exercício / perí-
odo. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não há fatores que representem
efeitos diluídos do lucro.

Demonstração dos fluxos de caixa Período de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Fluxo de caixa de atividades operacionais      31/12/16     31/12/15
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 1.921.304  10.156.212
Ajustes para reconciliar o lucro antes do
  imposto de renda e da contribuição social:
Aumento de Estoque 196.140  (1.035.947)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Variação do ativo 4.008.206  (8.679.854)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Variação do passivo (435.435)  808.281
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades operacionais 5.690.216 1.248.692
Atividades de investimentos
Integralização de capital 331.038  2.595.500
Pagamento de Dividendos (7.093.200)  (2.538.684)
Aquisição do ativo imobilizado – –
Fluxo de caixa das atividades de investimentos (6.762.162)  56.816
Atividades de financiamento
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –  44.457
Fluxo de caixa das atividades de financiamento –  44.457
Total do fluxo de caixa (1.071.947)  1.349.965
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (1.071.947)  1.349.964
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.354.867  4.903
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 282.921  1.354.867

Inroda Desenvolvimento Urbano S/A - Diretoria  -  Efforts Profissionais Contábeis - Arnaldo M. Trindade - CRC. 1SP183550/0-9

Sanca GTIS Embu II Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 13.813.041/0001-49 - NIRE 35.225.483.857
Ata de Reunião de Sócios realizada em 24 de Março de 2017

Data, Hora e Local: 24/3/17, às 11 hs, na sede. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Cláudio Kluger e Secretário: 
Renato Kluger. Deliberação Unânime: (i) aprovar a redução do capital social em R$8.000.000,00, por ser excessivo em 
relação às atividades constantes do seu objeto social, com consequente cancelamento e extinção de 800.000.000 quotas 
sociais, no valor nominal de R$0,01 cada uma, de titularidades da sócia majoritária Sanca GTIS Participações Ltda.; (ii) 
consignar que a redução de capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para 
manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por lei; (iii) consignar, ainda, que após efetivada a redução 
ora deliberada, o capital social passará para o valor total de R$151.827.989,62, dividido em 15.182.798.962 quotas, com 
valor nominal de R$0,01 cada uma: distribuído entre as sócias: (a) 15.182.798.862 quotas, no valor de R$151.827.988,62, 
para a sócia Sanca GTIS Participações Ltda.; e (b) 100 quotas, no valor de R$1,00, para a sócia Sanca Desenvolvimento 
Urbano Ltda.; e (iv) autorizar a administração da Sociedade a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos 
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/3/2017. Mesa: Cláudio Kluger-Presidente e Renato Kluger-Secretário.

Sanca GTIS Embu Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 13.812.877/0001-29 - NIRE 35.225.483.865
Ata de Reunião de Sócios realizada em 24 de Março de 2017

Data, Hora e Local: 24/3/17, 10 hs, na sede. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Cláudio Kluger e Secretário: Renato Kluger. 
Deliberação Unânime: (i) aprovar a redução do capital social em R$ 8.000.000,00, por ser excessivo em relação às atividades constantes 
do seu objeto social, com consequente cancelamento e extinção de 800.000.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, 
mediante a devolução: (a) à sócia Sanca GTIS Participações Ltda., do valor de R$ 7.600.000,00, correspondente ao cancelamento de 
760.000.000 de quotas de sua titularidade; e (b) à sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda., do valor de R$ 400.000,00, correspon-
dente ao cancelamento de 40.000.000 de quotas de sua titularidade; (ii) consignar que a redução de capital social ora deliberada só será 
efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por lei; (iii) o capital 
social passará para o valor total de R$ 130.139.856,43, dividido em 13.013.985.643 quotas, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma, 
distribuído entre as sócias: (a) 12.363.286.360 quotas, no valor de R$ 123.632.863,60, para a sócia Sanca GTIS Participações Ltda.; e (b) 
650.699.283 quotas, no valor de R$ 6.506.992,83, para a sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda.; e (iv) autorizar a administração a 
assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 24/3/2017. Cláudio Kluger-Presidente da Mesa e Renato Kluger-Secretário da Mesa.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-a

br
/1

7

QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2017

DESCONTAR O DSR DE FUNCIONÁRIO MENSALISTA
Empresa pode descontar o DSR sobre faltas e atrasos do funcionário 
mensalistas, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO QUE PRECISA SER COMPENSADO O BANCO DE HORAS 
PELO FUNCIONÁRIO?

Esclarecemos que o prazo para compensação do banco de horas é de 
1 (um) ano, conforme art.59, §2º da CLT.

ESTAGIÁRIO NA PRÓPRIA EMPRESA
Funcionário deseja ser estagiário na própria empresa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHADOR AUTÔNOMO APOSENTADO
Profissional autônomo aposentado que volta a trabalhar, empresa deve 
descontar o valor da previdência social no RPA? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO EM OUTRA FUNÇÃO
Empresa possui funcionário na função de recepcionista, sendo o 
mesmo fotógrafo profissional, caso faça alguns trabalhos foto-
grafando alguns eventos da empresa pode caracterizar acúmulo 
de função, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Funcionário que é descontado pensão alimentícia está saindo da 
empresa, temos que informar o juiz do processo? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NEGAR O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode se negar a conceder o abono pecuniário ao 
funcionário, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Abril de 2017.
01 - Data, Hora e Local: Aos 20/04/2017, às 14 horas, na sede social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento 
à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social 
da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes 
Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto 
Domingues. 04 - Ordem do Dia: 1) Ratifi cação de Cessões Fiduciárias de (LTF - Letras Financeiras do Tesouro) em 
Garantia vinculadas às operações de Swap e Opção realizadas entre Banco BMG S.A. e Banco Itau Unibanco S.A. 05 
- Deliberações: Tendo em vista a realização de diversas operações de Swap e Opção no período de 14.06.2013 a 
17.10.2016, e em atendimento ao disposto no artigo 16, letras “g” do Estatuto Social, os senhores Conselheiros 
deliberaram por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição pela ratifi cação da autorização e aprovação das 32 
operações de Swap e 09 de Opção entre o Banco BMG S.A. e Banco Itaú Unibanco S.A., com constituição de garantia 
de cessão fi duciária de LTF - Letras Financeiras do Tesouro, realizadas no período compreendido entre 14.06.2013 a 
17.10.2016, delegando à diretoria da instituição as responsabilidades e competências, pela correta formalização de 
referidas operações em nome do Banco BMG S.A.. 06 - Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em 
forma de sumário. 07 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de 
Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes aprovada e assinada. São Paulo, 20/04/2017. (a.a.). Bernard Paul Camille Mencier. Ângela Annes Guimarães. 
Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Roberto Faldini. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. 
Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da mesa. JUCESP 
nº 257.435/17-7 em 06.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

Manuel Alegre: escritor português vencedor 

do Prêmio Camões 2017.

Manuel Alegre nasceu na cidade 
portuguesa de Águeda, em 1936. 
No campo da poesia, começou a 

ganhar destaque com as coletâneas Po-
emas Livres, datadas entre 1963 e 1965. 
Seu reconhecimento foi ampliado com a 
publicação de dois volumes de poemas: 
Praça da Canção (1965) e O Canto e as 
Armas (1967). Em 1989 Manuel Alegre 
estreou na fi cção com o livro Jornada 
de África. 

O escritor assina diversas outras obras. 
No entanto, foram estas as consideradas 
pelo júri de 2017 para condecorá-lo com 
o principal prêmio da língua portuguesa. 
Instituído em 1989 por Portugal e pelo 
Brasil, o Prêmio Camões é concedido 
anualmente a um escritor de língua 
portuguesa cuja obra tenha contribuído 
para a projeção e reconhecimento da 
língua em todo o mundo. O valor pago 

Escritor português Manuel Alegre 
vence Prêmio Camões 2017

O escritor Manuel Alegre venceu a 29ª edição do Prêmio Camões 2017, concedido pela Fundação 
Biblioteca Nacional

pelo prêmio é 100 mil euros e o governo 
brasileiro paga a metade (50 mil euros) 
do valor.

O juri da Fundação Biblioteca Nacional 
se reuniu no último dia 8 de junho, no 
Rio de Janeiro, para escolher o vence-
dor da 29ª edição do prêmio. A escolha 
foi publicada no Diário Ofi cial da União 
de hoje. Vários escritores brasileiros já 
ganharam este prêmio. O primeiro brasi-
leiro a recebê-lo foi João Cabral de Melo 
Neto (1990). Também foram premiados 
a escritora Rachel de Queiroz (1993), 
Jorge Amado (1994), Antonio Cândido 
(1998), Autran Dourado (2000), Rubem 
Fonseca (2003), Lygia Fagundes Telles 
(2005), João Ubaldo Ribeiro (2008), 
Ferreira Gullar (2010), Dalton Trevisan 
(2012) e Alberto da Costa e Silva (2014). 
Em 2016, o prêmio foi concedido ao 
escritor brasileiro Raduan Nassar (ABr).
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A pauta de exportação do 
agronegócio em maio foi lide-
rada pelo complexo soja, cujas 
vendas atingiram US$ 4,72 bi-
lhões, o que representa 48,8% 
do total dos embarques do setor. 
A cifra representa acréscimo de 
7,5% sobre o valor registrado no 
mesmo mês do ano passado. Os 
dados constam da balança co-
mercial do agronegócio, divul-
gada ontem (13) pela Secretaria 
de Relações Internacionais do 
Agronegócio (SRI) do Ministé-
rio da Agricultura.

Esse desempenho foi puxado 
pelos embarques de soja em 
grão, que totalizaram 10,96 mi-
lhões de toneladas, com receita 
de US$ 4,06 bilhões. De acordo 
com a SRI, o volume embarcado 
de soja em maio foi recorde em 
relação a todos os meses da 
série histórica e é também o 
segundo mês consecutivo em 
que o volume ultrapassa 10 
milhões de toneladas. Ainda 
segundo a secretaria, um dos 
fatores do crescimento de 
participação complexo soja 
na balança comercial é a safra 
recorde de soja que o Brasil 

TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo, esta-
do de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em primeira convocação, no dia
22 de junho de 2017, às 11:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
da Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo– SP, 14 de junho de 2017. CARLOS ALBERTO GUER-
REIRO-Diretor Presidente. ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO-Diretor Administrativo e Financeiro.    (14.15.20/06/2017)

Soja representou quase 50%
das exportações do agronegócio

colhe nesta temporada. A Co-
nab estima uma produção de 
113,9 milhões de toneladas da 
leguminosa.

A título de comparação, a 
safra brasileira de soja é muito 
próxima à norte-americana, 
estimada em 117,2 milhões de 
toneladas. Até maio, o país já 
havia exportado 34,8 milhões 
de toneladas (+12,9%). O Brasil 
incrementou sua produção de 
soja em 18,5 milhões de tone-
ladas na última safra e ampliou 
suas exportações em quase 4 

milhões de toneladas, passando 
de 30,8 milhões de toneladas 
exportadas entre janeiro e maio 
de 2016 para 34,8 milhões de 
toneladas entre janeiro e maio 
de 2017. 

Caso a expansão das expor-
tações, o Brasil exportará mais 
de 56 milhões de toneladas de 
soja neste ano, ultrapassando as 
vendas externas norte-america-
nas do produto, projetadas em 
55,8 milhões de toneladas pelo 
Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (Mapa).

Mercedes-Benz 
reduz previsão 
de alta para 
caminhões 

São Paulo - O presidente da 
Mercedes-Benz, Philipp Schie-
mer, afi rmou nesta terça-feira, 
13, que o fraco desempenho 
do mercado de caminhões em 
2017, que cai 19,4% no acu-
mulado de janeiro a maio, o 
forçou a rever para baixo a sua 
projeção para o segmento no 
ano inteiro. Antes, ele apostava 
em crescimento de 10%. Agora, 
diz que vai se sentir satisfeito 
se as vendas fi carem estáveis 
em relação a 2016.

“Nós já esperávamos um 
primeiro trimestre difícil, com 
uma recuperação a partir do 
segundo semestre, mas hoje 
isso está ameaçado. Pelo andar 
da carruagem (as vendas em 
2017), que está bem abaixo 
do ano passado, temos pouco 
tempo para recuperar esse atra-
so”, disse. “Tudo depende da 
instabilidade política, que não 
ajuda na recuperação, então 
hoje estou mais cético. Pode-
mos fi car satisfeitos se repetir 
o resultado do ano passado”, 
acrescentou (AE).

As Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc) inicia-
ram ontem (13) a entrega à Missão 
da ONU de um segundo lote de 
armas que constituem 30% de seu 
arsenal, em um ato na zona rural 
de La Elvira, no departamento 
de Cauca, no Sudoeste do país. 
“Esta é uma mostra do 30% que 
está sendo feito no dia de hoje 
e continuará amanhã em todo o 
território colombiano”, disse um 
observador argentino da ONU 
após receber e descarregar as 
armas, entre as quais havia fuzis, 
pistolas, lança-granadas e lança-
-foguetes, que depois depositou 
em um contêiner sob custódia do 
organismo internacional. 

Na quinta-feira (8) as Farc já 
tinham anunciado a entrega à ONU 
de um primeiro lote equivalente 
a 30% do seu armamento. Desta 
forma, ao fi nal do procedimento, a 
guerrilha terá entregado 60% das 
suas armas à ONU, em uma proces-
so que deve terminar no próximo 
dia 20 de junho com o 40% restante. 
O ato de hoje não foi presenciado 
pelo presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, devido ao mau 
tempo na região que impediu a 
aterrissagem do helicóptero em 
que Santos viajava na companhia 
do ex-presidente de governo da 
Espanha, Felipe González, e do 
ex-presidente do Uruguai, José 
Mujica (Agência EFE).

Farc entregam 30% de 
seu arsenal à ONU
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Doce brasi-
leiro com
leite con-
densado

Praia mais
badalada
de Per-

nambuco

Desi-
nência

verbal do
infinitivo

Esperi-
dião Amin,
político ca-
tarinense

Dribles 
descon-

certantes
(fut.)

Causa de
estresse
entre os
idosos

Forma de 
comuni-
cação

com Deus

O natural
do país 

de origem
do café

(?) Doha,
debate 
da OMC

Instru-
mento da
torre de
igrejas

1.002, em
romanos

Chama-
mento

informal
Cinza, em

inglês

Capital Na-
cional da 
Suinocul-
tura (SC)
Vitamina
essencial
à visão
noturna

(?) Legal,
famoso

xerife dos
desenhos

"(?) Dou-
rados",
antiga

minissérie

Grupo de animais
tocado pelo vaqueiro

A professora do
ensino superior

Arte, em
inglês
Sem

demora

Ingrediente
do tacacá 
Pai do ami-
go (bras.)

Laranja,
em inglês
Vontade;
coragem

Ligações;
vínculos
Tornou
público

(?) de artifício: são
atrativos do réveillon
de Copacabana (Rio)

Amolado

Separado
com

tesoura

Embalagem
de refri-
gerantes
Triunfo

Respon-
sável pela 
Indepen-
dência do

Brasil

Carne,
em inglês
"Internet",

em IE

A de Urano é a mais
fria do Sistema Solar
Doutrina
filosófica
que se

opõe ao 
Materia-

lismo

Hiato de
"miolo"

A nação
amiga

de outra

Lago escocês
famoso
por seu

"monstro"

3/art — ash. 4/meat — ness. 6/liames — orange. 9/idealismo.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o vigésimo primeiro dia da lunação. Começo do dia deve ser um pouco difícil devido ao aspecto de 

Mercúrio com Netuno que pode provocar atrasos, enganos e falta de confi ança. Manter uma perspectiva realista será 

fundamental para não ter devaneios e não se sentir perdido em seus sonhos e desejos. A Lua em bom aspecto com 

Mercúrio permite uma comunicação mais fácil em que usar o bom senso vai dar bons resultados. A noite vai ser mais 

tranquila e estável. A Lua faz bons aspectos com o Sol e Saturno que tende a dar maior clareza e estabilizar as emoções.
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Alguém pode precisar de sua ajuda 
na intimidade para resolver algo 
difícil que exija esforço e empenho. 
Período bom para viagens e início 
de estudos e pesquisas. O momen-
to será bom para ler ou escrever, 
conversar e ter entendimento. 
78/478 – Verde.

Começo do dia deve ser um pouco 
difícil devido ao aspecto de Mercú-
rio com Netuno que pode provocar 
atrasos. Mantenha contatos que 
impulsionem sua carreira profi ssio-
nal. Não conte com apoio familiar 
para as dificuldades financeiras. 
12/612 – Azul.

Seja realista diante dos compro-
missos assumidos. Precisa tomar 
uma atitude adiada que foi adiada, 
para evitar perdas. Este é um dos 
dias mais negativos e perigosos, 
por isso deve ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. No 
fi nal do dia bom para divertimentos. 
37/137 – Amarelo.

No trabalho as renovações trazem 
novas ideias e interesses. Dedique-se 
a realizar os planos de renovação em 
andamento com calma e discerni-
mento. A intolerância e incapacidade 
de aceitação de conselhos podem 
levar a perdas e baixar seu ânimo 
pela manhã.  28/428 – Branco.

Vai começar a sua fase mais delicada 
do ano, saiba esperar que o Sol entre 
em seu signo para colocar em anda-
mento tudo o que vem planejando. 
Bom para compras já, mas evite se 
não tiver certeza que poderá pagar. A 
noite vai ser mais tranquila e estável.  
33/233 – Dourado.

Boa disposição para trabalhar e de-
senvolver sua carreira profi ssional. 
Evite preocupar-se tanto com os 
outros, deixe que cada um cuide 
de sua vida. Noite tem a tendência 
a maior sintonia com os pares e 
nas atividades em geral, por isso 
aproveite. 26/826 – Amarelo.

É tempo de viver a alegria nos re-
lacionamentos, tanto nos contatos 
sociais como profi ssionais. Procure o 
lado favorável em qualquer situação, 
é um momento realmente bom. Algo 
que ajude a relaxar será bem-vindo 
no fi nal do dia nesta quarta. 22/722 
– Verde.

A sua intimidade pode enfrentar 
contrariedades que lhe sempre faz 
muito mal para seu humor. Controle-
se pela manhã deixando negócios 
para a tarde. A noite a Lua em bom 
aspecto com Mercúrio permite uma 
comunicação mais fácil em que usar 
o bom senso vai dar bons resultados. 
88/388 – Azul.

Manter uma perspectiva realista será 
fundamental para não ter devaneios e 
não se sentir perdido em seus sonhos 
e desejos. Evite fazer dividas que não 
tenha garantia de que poderá pagar. 
Há sensibilidade com maior entrega 
no relacionamento sentimental e na 
vida a dois. 95/395 – Cinza.

Precisa manter contatos e ampliar 
seu campo de ação no trabalho até 
o fi nal de mês. Atenção para não 
fi car se debatendo sem sair do lugar. 
Mantenha contatos profissionais 
proveitosos nesta quarta e evite 
desavenças com seus pares a noite. 
36/436 – Amarelo.

A Lua faz bons aspectos com o Sol e 
Saturno que tende a dar maior cla-
reza e estabilizar as emoções. Evite 
a inquietude e a insegurança diante 
de problema que serão resolvidos 
logo. A noite um momento para se 
apaixonar de novo pela vida e pelo 
que ela tem de bom. 39/439 – Azul.

Organize suas atividades apostando 
naquilo que seja feito em longo prazo 
e bem pensado e analisado. Terá 
que equilibrar as atividades com as 
solicitações que tendem a aumentar 
em casa. Valorize as demonstrações 
de afeto, carinho e amor em seu 
ambiente. 23/223 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Junho de 2017. Dia de Santo Eliseu, São Rufi no, São 
Basílio, Santa Digna, Santa Clotilde, e Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude 
é a proteção. Dia Universal de Deus, Dia da Liberdade de Pensa-

mento, Dia Nacional das Relações Públicas e Dia do Solista. Hoje 
aniversaria o cantor Cláudio Fontana que nasceu em 1945, o cantor Boy 
George completa 56 anos, o ator Marcos Pasquim que faz 48 anos e a atriz 
Camila Pitanga nascida em 1977.

O nativo do dia
O de nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um espírito rápido e muita 
criatividade que o torna atraente. Costuma ser direto e franco nas suas 
opiniões, mas pode ocasionalmente fi car cético ou pouco comunicativo. 
Confi ável e consciencioso, você está sempre pronto a aconselhar os outros. Há 
uma grande atração pelos sonhos e outros estados alterados de consciência 
e costuma viver experiências estranhas e fora do comum. Têm o dom da 
oratória e boa capacidade para transmitir ideias e experiências às pessoas 
a sua volta. No lado negativo tem a tendência a se preocupar demais ou 
fi car indeciso e, assim, prejudicar a sua alegria de viver.

Dicionário dos sonhos
APARIÇÃO – De um morto que seja parente, amigo 
ou amiga: dever a cumprir. Examine a expressão da 
pessoa; se for dolorosa: reze por ela; se ela estiver 
sorridente: pode pedir-lhe proteção ou favor especial. 
Se a pessoa que lhe aparecer falar: guarde com cuidado 
tudo o que disser e siga seus conselhos. Números de 
sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Para uma mãe ser mais carinhosa: Na manhã de 
uma segunda-feira, escreva em um pedaço de papel 
branco o nome da mãe. Retire as pétalas de 1 rosa e 
embrulhe com esse papel. Deixe embaixo do colchão 
dela por 3 dias e depois enterre em um canteiro de 
rosas. Saia sem olhar para trás e repita essa simpatia 
nas próximas 4 segundas-feiras para que a sensibili-
dade invada o coração da mãe.
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O bandolim
Armandinho Macêdo, que iniciou sua carrei-

ra na banda “A Cor do Som” em 1977 e tornou-se 
referência tocando bandolim e guitarra baiana 
e Hamilton de Holanda reconhecido como um 
dos principais bandolinistas do mundo, trazem 
um show inédito cheio de swing e brasilidade, 
com única apresentação. Os músicos  passeiam 
por diversos gêneros tendo o bandolim de 10 
cordas, emblemático instrumento brasileiro, 
como ponto em comum. O som de ícones como 
Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Ernesto 
Nazareth, se misturam a Jimmy Hendrix e 

são aliados à velocidade de solos e improvisos, 
inspirando uma nova versão. Não importa se 
é jazz, samba, rock, pop, lundu ou choro, essa 
mistura já tem nome: Armandinho Macêdo e 
Hamilton de Holanda. O repertório composto 
por esses dois gênios inclui clássicos do choro 
e da música brasileira, como “É Doce Morrer 
no Mar”, “Samba da minha Terra” e “A Lenda 
do Abaete”, conhecidas pela interpretação de 
Dorival Caymmi, e “Expresso 222”, de Gilberto 
Gil, entre tantas outras.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 
Funda, tel.  3611-3042. Sábado (17) às 21h30. Ingressos: 
de R$ 50 a R$ 100.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena de “Os Monólogos da Vagina”.

Produzido em mais de 150 países e traduzido para mais de 50 
idiomas o espetáculo “Os Monólogos da Vagina” tornou-se fenô-
meno mundial. Depoimentos verídicos de mais de 200 mulheres 
colhidos pela autora em todo o mundo abordam de maneira ex-
tremamente bem humorada, direta e livre de preconceitos uma 
refl exão sobre a relação da mulher com sua própria sexualidade. 
Com Maximiliana Reis, Cacau Melo e Sônia Ferreira.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sextas às 21h, 
sábados às 20h e domingos às 18h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 70. Até 30/07.

Cena da peça “Acerca do Fracasso das Formas”.

O espetáculo “Acerca do Fracasso das Formas” é um desdobra-
mento de um trabalho anterior do Cartográfi co, a série fracassos, 
composta por seis performances diferentes, cada uma criada a 
partir do embate irreversível entre os corpos das artistas e alguma 
materialidade específi ca, que defi nia toda a ação coreográfi ca, a 
saber: gelo, isopor, tijolo, metal e lâmpadas. Tratavam-se, portanto, 
de materialidades brutas e industriais, sem marcas de historici-
dade, que eram destruídas durante a performance, mas passíveis 
de serem substituídas por peças idênticas. No atual trabalho, o 
Coletivo Cartográfi co irá forjar um elemento industrial (gesso) 
a móveis domésticos usados, impossíveis de serem substituídos, 
sendo sua destruição uma experiência mais evidente de morte.

Serviço: Galpão Mungunzá, R. Rodolfo Miranda, 350, Bom Retiro, tel. 97632-7852. Sábados 
e domingos das 19h às 22h. Entrada franca. Até 02/07.

“A Casa da Mariquinhas”, Um cabaré português com Poesia e Fado.

Estreia no próximo 
dia 24 “A Casa 
da Mariquinhas”, 
montagem com roteiro 
e concepção de Helder 
Mariani e direção geral 
de Dagoberto Feliz

Trazendo no palco os 
atores-cantores Caio 
Salay, Helder Mariani, 

Katia Naiane, Rafael Se-
natore, Ricardo Arantes e 
Silmara Deon, “A Casa da 
Mariquinhas” reúne a poesia 
de nomes fundamentais da 
literatura portuguesa como 
Fernando Pessoa, Florbela 
Espanca, José Régio e Boca-
ge, interpretadas com todo 
o sentimentalismo do fado, 

Fado

aproximando assim, a plateia 
para o universo da cultura 
lusitana. A ideia é remeter ao 

chamado “fado vadio”, em que 
as pessoas cantavam e bebiam 
junto com os fadistas.

Serviço: Cia da Revista – Botequim Contra 
Regra, Al. Nothmann, nº 1135. Sábados e 
domingos às 18h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 
(meia). Até 30/07. 
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NEM OS MORTOS REPOUSAM: Ninguém gasta nada por pensar bem, 
o pensamento é isento de taxas e impostos entre os homens. Toda criação 
de Deus é equânime. A qualquer hora o sol favorece o justo e o criminoso e 
tanto a erva má quanto a planta medicinal lhe recolhem o infl uxo criador. Só 
há uma seleção no reino do espírito. Se conquistamos sufi ciente clareza para 
discernir o melhor do pior, possuímos consciência de mordomia dos bens da 
alma e, investidos dessa responsabilidade, reconheceremos que milhares 
de irmãos nos esperam nos cursos da necessidade humana como se fossem 
estranhos em sua casa ou estrangeiro na própria terra, para se habilitarem 
com os diplomas de renovação da experiência. Todos somos chamados ao 
socorro mútuo. Tudo na existência terrestre converge para essa realidade, 
a começar da profi ssão que é uma forma livremente escolhida de ser útil. 
Quem se capacita dessa verdade jamais considera o supérfl uo na base de 
aquisição proveitosa. A caridade por todos os títulos deve ser a estrela-guia 
do espírita. A felicidade constitui a ressonância dos atos bons e tão-somente 
os atos bons guardam pureza bastante para lavar os erros e culpas da cons-
ciência. Vida é atividade: nem os mortos repousam. Ninguém renasce sem 
passado espiritual e nem vive na carne sem futuro fora dela. A lei empresta 
o corpo ao espírito e não o espírito ao corpo. Na Terra, o tempo dedicado à 
fraternidade signifi ca economia de tempo. Espírita sem ação no bem é qual 
fonte sem água: além de não construir, ocupa lugar e sugere a tristeza das 
charnecas improdutivas. Urge buscarmos segurança espiritual para sentir 
paz. As garantias da prosperidade material são as mais relativas. O crédito 
bancário é suscetível de descer à falência; o colar de pérolas por mais precioso 
pode romper-se. Reter a riqueza amoedada é comum, mais raro é saber usá-la. 
Como a aquisição de conhecimento, mais raro o seu emprego construtivo. 
Mais valem mãos puras que mãos cheias. Cabeça simples e tranqüila que 
inteligência complexa e primorosa comprometida em atos inconfessáveis. 
Criatura sem memória sofre mais por incapaz de fazer a estimativa de pessoas 
e fatos. Efetuemos o balanço de nossas possibilidades e apliquemos o saldo 
de nossos recursos a benefício dos outros. Sejamos agradecidos por todas as 
alegrias que desfrutamos estendendo-se aos menos felizes. Se até os animais 
expressam gratidão, por que as nossas consciências não serão igualmente 
reconhecidas perante a Consciência Maior? (De “Técnica de Viver”, de Waldo 
Vieira, pelo Espírito de Kelvin Van Dine) 

Experiência
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Dança
“Casa Azul” é inspirada nas obras da artista 

visual Frida Kahlo e refl ete sobre os confl itos hu-
manos na atualidade. A coreografi a é executada 
pelos bailarinos Rafael Sisant e Wendell Britto, 
fundadores da Confraria 27, núcleo de pesquisa 
artística que atua desde 2014. Já Sentimento 
Gis toma como inspiração a vida da transexual 
Gisberta Salce Junior, assassinada em 2006, aos 
45 anos, por um grupo de 14 adolescentes com 
idade entre 12 e 16 anos, na cidade do Porto, 
em Portugal.

Serviço: Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, Paraíso, tel. 
2168-1777. Segunda (19) às 18h e às 20h. Entrada franca.



Há duas grandes 

vertentes que podem 

tornar nossa vida mais 

feliz – uma jorra no 

plano material; outra, 

no plano espiritual, 

nasce dentro do nosso 

ser, na dimensão 

infi nita de nossas almas 

e de nossos corações

É a felicidade que brota do 
ato de perdoar e servir. 
A primeira vertente é 

composta de bens fi nitos, que 
duram enquanto durar nossa 
caminhada neste mundo; a 
segunda nos transporta para 
um patamar de realização que a 
primeira jamais conseguirá nos 
proporcionar. Mesmo assim, a 
realização no plano material 
não pode ser descartada, 
apenas deve ser canalizada 
para que seu potencial abra 
caminho para voos mais altos. 

Nesse plano, junto aos 
anseios de felicidade, não 
podemos ignorar que o sofri-
mento, os desafi os, as lutas, 
as doenças, as privações, as 
depressões e as carências 
materiais são inerentes à nossa 
condição de seres humanos, 
mas com a consciência de que 
fomos feitos para a felicidade, 
tanto nesta vida como na 
eternidade. É natural que bus-
quemos a felicidade em coisas 
materiais – numa boa educação 
e formação, em um emprego 
bem remunerado, em uma casa 
nova, num carro do ano, em 
uma viagem dos sonhos, em 
um celular ou computador de 
última geração. 

São ambições justas que, 
sem a marca do consumis-
mo que ameaça esgotar os 
recursos naturais, alimentam 
a indústria e o comércio que 
garantem o desenvolvimento 
da comunidade, do país e do 
mundo. Em um degrau acima, 
está a felicidade que cada um 
de nós tenta conquistar por 
meio de seus relacionamen-
tos, seja em família, entre 
namorados, no trabalho, na 
escola, na universidade e, em 
especial, nas diversas comuni-
dades religiosas que, pela fé, 
indicam caminhos a seguir. É 
nesses relacionamentos que 
cada pessoa, dependendo de 
seu caráter e dedicação, pode 
descobrir a dimensão maior 
da felicidade que brota de um 
ato de perdão e de serviço ao 
próximo.

“Ama teu próximo como a ti 
mesmo” e “Eu vim para servir, 
não para ser servido” foram, 
talvez, as duas frases mais 
importantes proferidas por 
Jesus Cristo há mais de dois mil 
anos. Marcaram o crescimento 
do mundo cristão e, apesar dos 
muitos erros cometidos ao lon-
go da história, embasaram sua 
permanente preocupação com 
a construção de um mundo 
mais justo, onde todos tenham 
as mesmas oportunidades e 
direitos.

“A vida é uma sequência 

contínua de batalhas”, afi rma 
o autor japonês Ryuho Okawa 
em “As Leis da Invencibilida-
de – Como desenvolver uma 
mente estratégica e gerencial” 
(IRH Press do Brasil). “Todas 
as decisões ou ações resultam 
em vitórias ou derrotas. A vida 
tem felicidades e infelicidades. 
As organizações e sociedades 
passam por fases boas e más. 
As nações enfrentam constan-
tes mudanças, altos e baixos, 
períodos felizes e infelizes. 
De certo modo, são essas as 
batalhas da vida. As decisões 
cruciais que tomamos e as 
ações que empreendemos nos 
momentos decisivos têm des-
fechos que determinam nossa 
felicidade ou infelicidade”, diz 
Okawa.

E quais seriam esses momen-
tos decisivos? Podem estar nos 
vários patamares do que seja 
uma vida feliz, mas, acima de 
tudo, estão no perdoar e no 
servir, na dimensão espiritual 
de nossas vidas. Se você ain-
da não experimentou, tente 
viver a experiência do perdão. 
Abrace o fi lho que o magoou. 
Peça desculpas por ofensas 
feitas no calor de uma discus-
são. Converse com o chefe de 
departamento que o ofendeu 
e não valorizou seu talento. 
Dê um beijo no namorado que 
traiu suas expectativas. O ser 
humano renasce quando, de 
forma incondicional, perdoa 
e pede perdão. E experimenta 
uma felicidade indescritível 
quando decide colocar sua vida 
a serviço dos outros. 

Sinta o prazer de, com amor, 
levar um idoso de seu prédio ao 
médico ou um vizinho ao pron-
to-socorro; de ajudar o cego a 
atravessar a rua; de empurrar a 
cadeira de rodas de um porta-
dor de necessidades especiais 
por uma calçada esburacada; 
de dedicar duas horas dando 
atenção a um jovem angustiado 
e mergulhado em problemas; 
ou simplesmente de sorrir e 
dizer um obrigado ao porteiro, 
ao ascensorista, à faxineira, 
ao motorista do ônibus e para 
todos que encontrar. 

É óbvio que não podemos 
esquecer de outras ações e 
compromissos exigidos pela 
vida em comunidade, na fa-
mília e no trabalho. Mas são as 
pequenas ações, emolduradas 
em amor, que nos tornam 
fortes e alimentam nossa 
alma. Estejamos conscientes 
de que todo o esforço e, por 
vezes, sofrimentos exigidos 
no serviço ao próximo valem 
a pena. São alívio e satisfação 
profunda. Sofrer sem utilidade, 
sem a dimensão espiritual do 
servir, é duplo sofrimento, que 
gera desilusão e muitas vezes 
depressão. Experimente o 
quanto o perdão e a dedicação 
ao bem dos outros são fontes 
de perene felicidade.  

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, que 
ultrapassam 100 milhões de cópias 

vendidas, em 28 idiomas
(www.irhpress.com.br).

A felicidade brota do ato 
de perdoar e servir

Kie Kume (*)
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Segundo contou, ele mo-
rava há 3 anos no local, 
onde pagava mensalidade 

de R$ 350. Sem o quarto que 
cabia dentro do orçamento de 
um salário mínimo, Nogueira 
passou dormir nas calçadas da 
Avenida Paulista. “Estou dor-
mindo na marquise da farmácia 
ou na marquise do bar. Estou 
passando as noites ali, com duas 
cobertas”, conta.

Ele reclama que não sabia do 
despejo, realizado após a mega-
-operação policial que destruiu 
as barracas improvisadas que 
ocupavam a Rua Helvetia e a 
Alameda Dino Bueno. “Não fo-
mos avisados. Nada de cadastro, 
já chegaram metendo o trator 
na parede”, diz em referência 
ao imóvel, ao lado do hotel 
onde vivia, que começou, por 
engano, a ser derrubado sem 
ser evacuado. No episódio, três 
pessoas fi caram feridas.

Após o caso, uma decisão 
do juiz Luis Manuel Fonseca 
Pires, da 3ª Vara de Fazenda 
Pública, proibiu a prefeitura de 
continuar com as demolições e 
remoções  sem o cadastramento 
prévio dos moradores “para 
atendimento nas áreas de saúde 
e habitação, disponibilizando-
-lhes alternativas de moradia 
e atendimento médico, além 
de permitir que retirem os per-
tences e animais de estimação 
dos imóveis”, diz a decisão do 

José Aparecido Nogueira, 73 anos, foi morar na rua após a 

prefeitura derrubar muro e interditar hotel que ele usava na 

região da Cracolândia.

Despejado da Cracolândia, idoso 
dorme na calçada da Avenida Paulista
O idoso José Aparecido Nogueira, 73 anos, está morando na rua desde que a prefeitura lacrou o hotel 
em que vivia na Cracolândia, na região central da capital paulista, no último dia 23 de maio
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é só para gente sadia. Para 
gente doente, que nem eu, 
não serve. Prefi ro morar na 
calçada. Albergue tem muitos 
problemas internos”, diz No-
gueira, que anda com a ajuda 
de muletas e que carrega tudo 
o que possui em duas sacolas 
de compras.

Da antiga habitação, tem sau-
dades. “Um quartinho simpáti-
co, confortável. Tinha banheiro 
privativo, chuveiro quente. 
Todo conforto e não pagava 
muito. Tem outros hotéis por 
ali, mas cobram demais”, opi-
na. As ações na Cracolândia 
têm levado à dispersão dos 
usuários de drogas e população 
em situação de rua por outros 
pontos da cidade. Logo após a 
operação do dia 21, a Guarda 
Civil Metropolitana mapeou 22 
pontos de concentração dessas 
pessoas, alguns novos outros já 
existentes. 

A Avenida Paulista tem, no 
complexo viário que interliga a 
Rua da Consolação e a Avenida 
Doutor Arnaldo, há vários anos, 
uma aglomeração de consumi-
dores de crack. Na área próxi-
ma ao Museu de Arte de São 
Paulo (Masp) se concentram 
moradores em situação de rua. 
O governo estadual e a prefei-
tura dizem que a dispersão em 
grupos menores facilita as abor-
dagens das equipes de saúde e 
assistência social (ABr).

dia 24 de maio. Foi estipulada 
multa de R$ 10 mil em caso de 
descumprimento.

Desde a determinação, a Se-
cretaria Municipal de Habitação 
informou ter cadastrado 275 
famílias na região. No entanto, 
para casos como o de Nogueira, 
a prefeitura oferece acolhimen-
to na rede de atenção social. 
“Nesses locais de acolhimento 
eles podem tomar banho, dor-
mir, fazer refeições e ter acesso 
a atendimento socioassisten-
cial”, destaca comunicado da 
prefeitura. 

Segundo o último balanço da 
prefeitura, desde o dia 21 de 

maio foram realizados 7,4 mil 
encaminhamentos para a aco-
lhimento na rede assistencial. 
Há a previsão ainda da criação 
de 280 vagas de atendimento 
emergencial na região da Luz. 
Os contêineres instalados perto 
da Cracolândia fi zeram 2,2 mil 
atendimentos, entre forneci-
mento de refeições, banho e 
pernoite.

Nogueira diz que, devido 
aos problemas de saúde, que 
incluem complicações renais 
e difi culdades de locomoção, 
não conseguiria se adaptar aos 
abrigos disponibilizados para 
moradores de rua. “Albergue 

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Datafolha apresenta um 
panorama muito crítico em 
relação à atuação dos governos 
brasileiro e paraguaio no com-
bate ao contrabando entre os 
dois países. Encomendada pelo 
Movimento em Defesa do Mer-
cado Legal Brasileiro, coalizão 
que reúne mais de 70 entidades 
representativas de setores afe-
tados pela ilegalidade no Brasil, 
a pesquisa ouviu cerca de 2 mil 
pessoas em 130 municípios de 
pequeno, médio e grande porte 
de todas as regiões do Brasil.

Para 85% dos moradores do 
Sudeste, as autoridades brasilei-
ras não atuam de forma efetiva 
na fi scalização das fronteiras e 
88% acreditam que o governo 
paraguaio também é incompe-
tente nessa vigilância. Entre 
os entrevistados da região que 
acreditam que os paraguaios não 
adotam medidas para conter 
o problema, 78% avaliam que 
isso acontece porque políticos 
e autoridades lucram com esse 
tipo de negócio. E isso é espe-
cialmente verdade em relação ao 
contrabando de cigarros.

Atualmente, marcas para-
guaias contrabandeadas já são 
responsáveis por 45% das ven-
das de cigarros em São Paulo, 
volume que vem crescendo en-
quanto o mercado formal sofre 
retração de igual proporção. Ou 
seja, parte do mercado não é 
regulado, não gera empregos, 
não paga impostos e ainda é 
responsável pelo fi nanciamento 
do crime organizado e do tráfi co 
de drogas e armas. Além disso, 
vale destacar que os prejuízos 
do contrabando de cigarros 
para o Estado de São Paulo 
somaram R$ 2,68 bilhões de 

Brasileiro é 1º 
negro a proteger 
presidente da Itália

Um policial de origem bra-
sileira tem sido destaque na 
Itália após se tornar o primeiro 
homem negro da história a 
compor o regimento Corazzieri, 
armada que protege o presiden-
te italiano.

O jovem de 27 anos foi um 
dos escolhidos para fazer parte 
do seleto grupo de honra de 
segurança no último sábado 
(10), quando Francisco se 
reuniu com o chefe de Estado, 
Sergio Matarella, no Palácio do 
Quirinale, sede da Presidência 
do país. Durante o encontro, 
o brasileiro ainda foi saudado 
pelo Pontífi ce.

A vida do policial é conside-
rada uma história de conto de 
fadas com um fi nal feliz. Após 
seu nascimento, em 1990, ele 
foi adotado junto com sua irmã 
por uma família de italianos. O 
jovem cresceu e estudou no país 
europeu, onde seu maior sonho 
era fazer parte da histórica 
guarda pessoal do presidente 
da República.

Sua estreia no regime 
aconteceu no último dia 5 de 
junho durante as celebrações 
de aniversário da Arma dei 
Carabinieri. Para entrar na 
armada foi preciso atender a 
requisitos específicos como 
altura mínima de 1m90, exce-
lente disciplina, além de ter 
família e moral exemplares 
(ANSA).

45% do mercado de cigarros de São 
Paulo é dominado por marcas ilegais

evasão fi scal em 2016.
O presidente do Paraguai, 

Horácio Cartes, é dono da maior 
fabricante de cigarros do país, a 
Tabacalera del Este que produz 
o cigarro Eight e que fi gura 
entre as marcas mais vendidas 
no país. Mais de 47% dos entre-
vistados do Sudeste conhecem 
a marca, e o percentual sobe 
para 48% entre os brasileiros 
de 16 a 24 anos, mostrando 
a força do contrabando entre 
os mais jovens. A pesquisa 
também apontou que 82% dos 
moradores do Sudeste veem 
ligação entre contrabando de 
cigarros e o crime organizado e 
aumento da violência no Brasil. 

Os esforços do governo bra-
sileiro para coibir a entrada de 
cigarros paraguaios no Brasil 
são reprovados, e o apoio a 
sanções contra o Paraguai 
recebem apoio da metade 
dos entrevistados na região. 
O aumento do contrabando 
tem acontecido por uma com-
binação de fatores: aumento 
de impostos, crise econômica 
e fragilidade das fronteiras. 
Atacar o contrabando é uma 
medida extremamente efetiva 
para a recuperação econômica 
e colabora duramente para o 

fi m do tráfi co e do crime nas 
cidades. 

“É imperioso aumentar a 
vigilância nas fronteiras, por 
parte dos governos de ambos 
os países, e no caso paraguaio 
os brasileiros também veem 
omissão motivada pelo fato de 
autoridades e políticos do país 
vizinho serem benefi ciários do 
contrabando de cigarros para o 
Brasil”, afi rma Edson Vismona, 
presidente do Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial 
(ETCO) e coordenador do 
Movimento.

O executivo explica que o co-
mércio de cigarros contraban-
deados no Brasil é dominado 
por organizações criminosas. 
Vismona também lembra que, 
apesar de importantes, políticas 
de restrição ao cigarro devem 
ser equilibradas, sob risco de 
estimular ainda mais o contra-
bando do produto. “O excesso 
de impostos para o setor é 
um dos fatores decisivos no 
crescimento do contrabando 
de cigarros no país, já que as 
marcas paraguaias chegam a 
custar menos da metade do pre-
ço mínimo estabelecido por lei 
no Brasil” lembra o presidente 
da entidade (MDMLB).

Pesquisa encomendada pela iZettle, empresa 
sueca que está reinventando soluções de paga-
mentos e serviços fi nanceiros, aponta que 49% dos 
empreendedores brasileiros possuem ensino supe-
rior completo (dos quais 18% têm pós-graduação 
ou doutorado) e 17% possuem formação técnica. 
Dentre o grupo pesquisado, 62% são do sexo 
masculino e 59% têm entre 25 e 44 anos. 

O estudo, realizado pela Qualibest, com 831 
entrevistas presenciais e online, nas cinco regi-
ões do Brasil, teve como objetivo traçar o perfi l 
e investigar os principais desafi os dos pequenos 
empreendedores, com ênfase na categoria MEI 
(Microempreendedor Individual). O elevado grau 
de escolaridade dos respondentes da pesquisa 
pode ser visto como um refl exo da crise que o 
Brasil enfrenta nos últimos anos. 

“Muitos profi ssionais que tinham uma carrei-
ra bem estabelecida no varejo e na indústria, 
dois dos setores mais atingidos pela recessão, 
perderam os empregos e usaram sua expertise 
para abrir o próprio negócio”, pondera Daniel 
Bergman, CEO da iZettle no Brasil. “Como efeito 
colateral positivo, a formação desses profi ssio-
nais pode resultar na geração de uma safra de 
novos negócios com mais potencial para sobre-
viver e se desenvolver no longo prazo”.

A categoria de Microempreendedores Indivi-
duais (MEI), que já soma mais de 6,5 milhões 
de participantes, destaca-se como a grande 
impulsionadora do empreendedorismo no Brasil 
atual: 50% dos entrevistados têm faturamento 

Metade dos pequenos empreendedores 
tem ensino superior no Brasil

de até R$ 60 mil por ano, teto da categoria MEI. 
Entre eles, 21% faturam menos de R$ 15 mil; 12% 
entre R$ 15 e R$ 30 mil; 9% estão na faixa de 
R$ 30 a R$ 40 mil; e 8% entre R$ 40 e R$ 60 mil.

Seguindo as tendências internacionais de em-
preendedorismo, o setor de serviços se destaca 
no Brasil: 42% dos empreendedores se encaixam 
nesse segmento, sendo que cerca de 25% tra-
balham com serviços ou consultoria de TI. Em 
seguida, estão os serviços de contabilidade ou 
jurídicos empatados com reparos domésticos 
ou automotivos, ambos com 12% da fatia. De-
pois, vem educação e serviços pessoais (ambos 
também com 7%) e assessoria no geral (5%).

O varejo é o segundo maior segmento, com 18% 
das menções. O próximo setor mais citado é o de 
alimentos, bebidas e hotelaria, com 15%. Saúde 
e beleza aparece em terceiro lugar entre os seg-
mentos, com 10% das menções. Por último, está a 
categoria de lazer e entretenimento com 9%, quase 
a metade deles, 44%, com foco em artesanato.

Fonte mais informações: (www.izettle.com.br).
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O ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou ontem 
(13), novo acordo com a Associação Brasileira das In-
dústrias da Alimentação (Abia) para melhorar o perfi l 
nutricional dos alimentos industrializados. A parceria 
valerá para os próximos cinco anos (2017 – 2022). A 
primeira cooperação com a indústria está em vigor 
desde 2011 e tornou possível a retirada de 17 mil tone-
ladas de sódio que seriam consumidas pela população. 
A meta é retirar, voluntariamente, 28,5 toneladas de 
sódio da alimentação. Na ocasião, também foi lançado o 
Portal Saúde Brasil, ferramenta digital com orientações 
sobre os benefícios da adoção de hábitos saudáveis. 

O brasileiro ingere atualmente 12 gramas de sódio 
por dia, mais que o dobro do máximo sugerido pela 
OMS, que é de 5 gramas. Desde que assumiu a Pasta, 
o ministro tem implantado medidas para a promoção 
à saúde visando conscientizar a população sobre os 
benefícios da alimentação e hábitos saudáveis. O con-
sumo alimentar impacta na prevalência de doenças 
crônicas, como hipertensão, diabetes e obesidade que, 
juntas com as doenças cardiovasculares, respiratórias 
e câncer respondem por 72% dos óbitos no país.

“Existe, hoje, a necessidade de ajustar os hábitos alimen-
tares dos brasileiros para prevenir a obesidade e doenças 
como diabetes e hipertensão. Também é fundamental 
incentivar a atividade física para o brasileiro ter uma 

vida mais saudável. Esse acordo é uma das medidas que 
ajuda nesse desafi o”, declarou o ministro Ricardo Barros.

A primeira categoria a reduzir sódio em sua com-
posição no novo acordo envolve pães, bisnaguinhas 
e massas instantâneas, com metas para 2017, 2018 
e, no caso dos pães, até 2020. Bem presente na mesa 
dos brasileiros, os pães podem contribuir na redução 
de ingestão de sódio diária. Em 2011, quatro fatias 
de pão por dia representavam 40% da quantidade de 
sódio diária (796 mg). Após o acordo, esse índice, 
em 2016, passou a ser 22% (450 mg). Em 2020, a 
expectativa é chegar a 20% (400 mg).

“É uma área importante já que é a que mais aporta 
sódio, portanto, sal, na alimentação da população. A 
parceria com a indústria é essencial para permitir uma 
redução de sódio na composição dos alimentos”, res-
salta a coordenadora-geral de alimentação e nutrição 
do Ministério da Saúde, Michele Lessa.

Além da redução do sódio, o Ministério e a Abia 
avançam na discussão para redução de açúcar nos 
alimentos industrializados. A previsão é de lançar 
no segundo semestre o Plano de Redução de Açúcar 
em Alimentos Industrializados, que terá formato pa-
recido com o de sódio e vai envolver alimentos como 
produtos lácteos, bebidas adoçadas, biscoitos, bolos 
e achocolatados (Ag.Saúde). 

Acordo com a indústria
reduziu 17 mil toneladas de sódio dos alimentos
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Porém, é comum que muitas pessoas, mesmo 
fazendo dieta ao longo do dia, não resistam e 
acabem “escorregando” na refeição noturna. 

Seria este, portanto, o motivo dos quilinhos a mais? 
Uma refeição farta no fi nal do dia tem mais chances 
de acabar se transformando na temida barriguinha do 
que um almoço generoso?  No meio de tanta infor-
mação, é realmente difícil identifi car quais alimentos 
são mais adequados para momentos específi cos do 
dia. Porém, com o auxilio dos nutrientes certos na 
hora adequada é possível benefi ciar a perda de peso 
sem comprometer o prazer à mesa. 

Quer saber como o jantar infl uencia sobre essa 
questão? Certamente você já ouviu a famigerada 
frase “tome café da manhã como um rei, almoce como 
um príncipe e jante como um plebeu”. É fato que o 
desjejum é considerado, inclusive por médicos, uma 
das refeições mais importantes do dia. Porém, seria 
esse um indício de que estamos mais propensos a 
engordar durante o jantar? Muitos acreditam que o 
grande culpado é o metabolismo que, durante o sono, 
tende a diminuir o ritmo. Porém, isso é o sufi ciente 
para condenar a refeição noturna?

Conforme explica a nutricionista Sinara Menezes, 
embora isso realmente aconteça, não é o ponto 
mais relevante quando se trata do ganho de peso 
“Até mesmo porque o corpo continua queimando 
energia para manter a respiração, o batimento 
cardíaco, a secreção de hormônios e centenas de 
outras atividades durante o sono. O problema está 
mais relacionado à qualidade do sono e, principal-
mente, ao balanço energético, que é a soma de tudo 
que foi consumido no dia menos o que foi gasto no 
mesmo período”.

O que você come à noite pode 
atrapalhar o emagrecimento?

Quem luta contra a balança com 
certeza já ouviu centenas de “regras” 
na hora de montar o cardápio. “Comer 
a cada 3 horas, apostar nas saladas, 
reduzir a ingestão de doces”... Estes 
são apenas alguns dos mandamentos 
que norteiam o emagrecimento

De acordo com a profi ssional da Nature Center, 
devemos considerar a alimentação ao longo do dia 
como uma poupança “Se começamos o dia, por 
exemplo, com um saldo zerado, mas com o passar das 
horas depositamos mil e posteriormente gastamos 
apenas 800, ao fi nal fi camos com uma poupança de 
200. Não importa se esse “depósito” foi feito pela 
manhã, à tarde ou à noite. No organismo, funciona 
dessa forma, se não “gastamos” o saldo de 24 horas, 
acabamos com um depósito energético, principal-
mente em forma de gordura”.

Sono x Peso
Embora a ciência não 

tenha uma resposta con-
clusiva sobre a relação 
peso e sono, algumas 
fatos são unanimidade 
entre os profi ssionais: a 
qualidade e quantidade 
da alimentação antes 
de dormir. Estudos têm 
apontado que os níveis de 
melatonina, também co-
nhecido como hormônio 
do sono, tem relação sig-
nifi cante com o balanço 
energético. Curiosamen-
te, seu pico de liberação 
só ocorre durante a noite, 
quando estamos em re-
pouso absoluto.

Pesquisas evidencia-
ram que quando a me-
latonina encontra-se em 
baixa no organismo exis-

te uma predisposição a 
comer mais, fora de hora 
e ainda armazenar mais 
gordura do que o normal. 
Coincidentemente, o 
período no qual o corpo 
baixa, naturalmente, a 
produção do hormônio 
é precisamente durante 
o dia, quando comemos 
mais e “estocamos” ener-
gia. E o que isso tem a ver 
com o jantar?

O principal estímulo 
para a produção desse 
hormônio é a escuridão 
natural, ou seja, o “cair 
da noite”. Ao fi nal do dia 
o corpo passa a produzir 
melatonina, alcançando 
seu pico de secreção no 
meio da madrugada. Re-
feições exageradas ou muito próximas da hora de 

dormir podem atrapalhar 
o sono, provocando o 
despertar do individuo 
ao longo da noite e, 
consequente, afetando 
a atividade do hormônio. 

Para se ter uma ideia 
da sensibilidade desse 
processo, até mesmo a 
luz da tv ou do celular 
pode prejudicar esse ci-
clo. Isso sem contar que 
uma noite mal dormida 
pode gerar o desequilí-
brio de outros hormônios 
que, igualmente, podem 
afetar o peso, como é 
o caso do hormônio do 
crescimento (gH) e da 
leptina, o hormônio da 
saciedade.

Portanto, conforme explica Menezes “um prato 
com uma quantidade x de calorias terá o mesmo 
valor energético no almoço ou no jantar, a diferença 
é o quanto esses alimentos vão impactar no sono 
e, principalmente, qual a qualidade dessa refeição. 
Dependendo dos alimentos ingeridos, o processo de 
emagrecimento pode ser sabotado ou benefi ciado”.

Carboidrato à noite, pode?
Nesse momento, entra em questão outro grande 

mito do emagrecimento: “comer carboidrato a noite 
engorda”. Esse conceito é tão difundido que não é 
difícil ver pessoas recusando qualquer lanchinho 
após as 18h00 por medo de que o alimento consu-
mido vai se tornar, imediatamente, uma gordurinha 
localizada. 

Porém, conforme explica Sinara “É preciso enten-
der que nosso organismo não funciona de forma tão 
cronometrada: os carboidratos são tão importantes 
à noite quanto pela manhã. A diferença é que, como 
a maioria das pessoas costuma diminuir o nível de 
atividade ao fi m do dia, deve-se também diminuir 
a quantidade desses alimentos no prato, principal-
mente perto da hora de dormir. Ainda assim, a forma 
como eles vão compor o cardápio depende do estilo 
de vida de cada indivíduo”. A profi ssional pontua que 
pessoas que treinam a noite, por exemplo, podem 
precisar de porções iguais ou até maiores do que 
as consumidas durante o almoço, pois demandam 
mais energia neste momento do dia. 

“Para qualquer pessoa, o grande segredo é o 
equilíbrio e a qualidade desses carboidratos. Se 
eles forem bem distribuídos ao longo do dia e, prin-
cipalmente, forem consumidos através de fontes 
saudáveis como, legumes, verduras, grãos e cereais 

integrais, certamente darão energia e, até mesmo, 
benefi ciarão a boa forma. Agora, se grande parte da 
alimentação for composta por carboidratos refi nados 
como massas brancas, farináceos, doces e produtos 
industrializados, certamente haverá o ganho de 
peso, não importa se eles foram consumidos às 8 
da manhã ou da noite”.

Ajustando os ponteiros
Se, basicamente, não existe diferença na quanti-

dade de calorias consumidas de dia ou de noite o 
mesmo valeria para o tipo de alimento? Quando se 
trata de nutrientes, não! Se o plano for eliminar os 
quilinhos a mais, alguns podem ser mais benéfi cos 
em determinados horário do dia. Da mesma forma, 
algumas substâncias podem não ser tão bem vindas 
quando se aproxima a hora de ir pra cama. Porém, 
com uma combinação estratégica é possível apro-
veitar o melhor de cada alimento, regular o sono e 
ainda destravar o metabolismo. 

Fonte: Nature Center
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Cibersegurança em 
um mundo com 

Inteligência Artifi cial

Os entendidos em fi cção 

científi ca acreditam que 

Inteligência Artifi cial 

é sobre encontrar 

padrões, aprendendo 

com os erros, dividindo 

problemas, e adaptando-

se para conseguir 

objetivos específi cos

Mas na verdade IA é uma 
série de ferramentas 
de lógica incríveis que 

permitem progressão metodo-
lógica no processamento de 
dados. Parece complexo, mas 
quando olhamos para seus 
componentes base torna-se 
fácil de entender. 

Vastas quantidades de dados 
são processadas de maneiras 
específicas para encontrar 
progressivamente melhores 
modelos e respostas. Na 
prática, poderia encontrar a 
melhor rota para um local, 
combinando biometria com 
perfi s de usuários, interpre-
tando as linhas da estrada 
para manter um veículo na 
pista apropriada, processando 
dados de pesquisa para identi-
fi car marcadores para doenças 
ou detectando situações de 
volatilidade em mercados e na 
alteração de humor de pessoas 
para tomar decisões racionais 
apropriadas. 

A real importância não está 
em como a IA pode encontrar 
padrões e soluções, mas sim 
o que o mundo pode fazer 
com essas capacidades. A 
IA desempenhará um papel 
crucial em uma nova onda de 
tecnologia que revolucionará 
o mundo.

Por muito tempo, os dados 
e informações gerados pelos 
computadores foram usados 
em grande parte para estarmos 
melhor informados e tomar-
mos decisões. As interfaces 
de saída dos computadores até 
alguns anos atrás foram princi-
palmente a tela e a impressora. 
Componentes estáticos, sem 
inteligência. Não se confi ava 
nos computadores para lidar 
com situações complexas e 
inesperadas.

A Inteligência Artifi cial já 
está em nosso dia a dia, mesmo 
que não nos demos conta. Hoje 
em dia temos aviões pilotados 
por computadores, mas ainda 
nos sentimos muito mais con-
fortáveis se sabemos que tem 
um ser humano no cockpit. 
Os seres humanos, apesar de 
lentos em comparação com 
os computadores, falíveis em 
julgamento e propensos a 
imprevisibilidade no desempe-
nho, ainda têm uma reputação 
confi ável para manter as pes-
soas seguras e, quando neces-
sário, adaptar-se às condições 
em mudança. Simplesmente 
somos melhores na supervisão 
crítica de situações incrivel-
mente complexas, ambíguas 
e imprevisíveis, especialmente 
quando interesses pessoais 
estão envolvidos. A IA pode 
desafi ar esse mesmo conceito.

O uso e infl uência da IA 
poderá contribuir para um 
mundo mais seguro e racio-
nal ou poderá destruir nossa 
confi ança na tecnologia. É uma 
forte promessa de mudança de 
nosso mundo, estendendo as 

funções de computação para 
um papel mais dominante, 
manipulando diretamente as 
atividades do mundo físico 
fazendo com que renunciemos 
a algum nível de controle para 
nossa própria segurança e de 
nossas famílias. 

Com as capacidades da IA as 
máquinas passam a ter muito 
mais responsabilidade sobre 
nossas vidas. Tal poder, não 
vem só acompanhado de res-
ponsabilidade, mas também do 
risco de que alguns busquem 
manipular esse poder. Quando 
é criado valor, há atratividade 
para os atacante, e a Inteli-
gência Artifi cial será um alvo 
muito desejável para aqueles 
que procuram o poder.

Imagine uma quantidade 
imensa de dispositivos inte-
ligentes sequestrada por um 
hacker e incluídas em uma 
botnet. Isso daria um con-
trole sem precedentes para 
o atacante. E isso não é uma 
hipótese, é real. Aconteceu em 
novembro de 2016 quando o 
código do malware MIRAI foi 
disponibilizado na internet e 
contaminou milhares de dis-
positivos de IoT como câmeras 
de vigilância e gravadores DVR. 
Mas e se fossem carros autô-
nomos, equipamentos médicos 
implantados em pacientes ou 
controladores de usinas termo-
elétrica ou nucleares?

Os riscos são muitos e não 
podemos eliminá-los todos, 
mas podemos gerenciá-los, 
encontrando o equilíbrio para 
mitigar os riscos a um nível 
aceitável. Para isso podemos 
usar a própria IA, criando algo-
ritmos que identifi quem ame-
aças (físicas e lógicas) e que 
reconfi gure imediatamente os 
dispositivos para defender-se 
rapidamente, corrigindo vul-
nerabilidades antes que estas 
sejam exploradas e, assim, 
mitigando ataques ciberné-
ticos complexos. A indústria 
de segurança da informação 
já está neste estágio de desen-
volvimento e devemos esperar 
mais e mais IA aplicada aos 
dispositivos que estão sendo 
conectados em rede.

Mas este é somente o início 
de uma jornada. É o momento 
certo para começar a discutir 
como queremos arquitetar, 
integrar e estender a confi ança 
às tecnologias inteligentes, 
antes que tenhamos resultados 
catastrófi cos. É hora de os 
líderes emergirem e estabe-
lecerem as melhores práticas 
para um mundo cibernético 
seguro que se benefi cie da IA. 
Os governos podem ser obriga-
dos a intervir e regulamentar 
o uso, as proteções, a trans-
parência e a supervisão dos 
sistemas de IA. Os organismos 
de normatização também pro-
vavelmente estarão envolvidos 
na defi nição de diretrizes e no 
estabelecimento de modelos 
arquitetônicos aceitáveis.

É preciso que a comunidade 
de cibersegurança comece 
a discutir os riscos e opor-
tunidades que a Inteligência 
Artifi cial detém para o futuro. 
Ignorar essa discussão é criar 
uma Caixa de Pandora para os 
atacantes. 

(*) Édiretor de suporte técnico da 
McAfee para América Latina 

José Matias Neto (*)

News@TI
Sankhya fi rma parceria com Thomson 

@O Buscando oferecer uma solução diferenciada e inovadora 
para atender às necessidades de gestão de comércio exterior 

das empresas, de ponta a ponta, a Sankhya, provedora e desenvol-
vedora de soluções para gestão empresarial, fi rmou uma parceria 
com a Thomson Reuters - provedor líder mundial de soluções e 
informações inteligentes para empresas e profi ssionais. A partir da 
iniciativa, o sistema de gestão da Sankhya, hoje utilizado por mais 
de seis mil empresas de diversos segmentos em todo o Brasil, passa 
a ter os recursos do ONESOURCE Global Trade para PME - solução 
de gerenciamento e automação de comércio exterior integrado ao 
seu ERP. “Desde 2013, quando incorporamos a Softway, fornece-
dora líder no Brasil e LATAM de soluções para operação, controle 
e gerenciamento dos diversos segmentos do comércio exterior, 
passamos a disponibilizar ao mercado brasileiro uma consolidada 
linha de produtos especialmente desenvolvidas para atender às 
necessidades deste segmento”, afi rma Renato Figueiredo, gerente 
de vendas da Thomson Reuters. 

De acordo com o blogueiro 
especialista em TI, Adam 
Silva, a função do analista de 
suporte pode ser defi nida da 
seguinte forma: "Transformar 
um problema em uma solução, 
por meio do uso de sistemas e 
recursos de hardware (parte 
física) ou software (parte 
lógica), e ser responsável por 
analisar, documentar, projetar 
e muitas vezes até programar 
e testar soluções”.

Nos dias de hoje, mais do 
que nunca, o profi ssional que 
conduz e analisa o suporte de 
sistemas de informação vem se tornando indispensável para o 
funcionamento e o progresso das organizações. Isso porque vi-
vemos uma realidade na qual é impossível conduzir um negócio 
sem o apoio da TI.

O mercado, por sua vez, vem cobrando um número maior de 
habilidades dos analistas. Precisamos conhecer os processos 
de cada um dos nossos clientes, ter noções básicas sobre 
a linguagem usada no desenvolvimento das aplicações que 
somos responsáveis, e ainda ter noções relacionadas a testes 
de sistemas. 

Aqueles que conseguirem atender a essas exigências serão 
extremamente valorizados. Por isso, para se destacar, é preciso 

correr atrás. Não podemos es-
quecer nunca da nossa impor-
tância dentro da indústria de 
software, e o quanto podemos 
fazer a diferença dos colabo-
radores e das organizações. 
Temos a oportunidade de 
tornar a vida das pessoas mais 
fácil, o que na minha opinião 
é a parte mais gratifi cante do 
nosso trabalho. A nossa ati-
tude e a nossa postura diante 
um atendimento pode fazer a 
diferença no dia de alguém.

Gosto de pensar que todos 
os problemas podem ser resol-

vidos de duas maneiras, com bom ou mau humor. Manter uma 
atitude positiva pode fazer com que os problemas mais difíceis 
de solucionar se tornem menos desagradáveis. A rotina dessa 
profi ssão em alguns momentos é estressante, porém temos que 
nos manter 100% positivos diante às difi culdades, é o retorno 
do trabalho que faz tudo valer a pena.

Para concluir minha refl exão, gostaria de dizer que até o dia em 
que a Inteligência Artifi cial atingir um nível onde as aplicações 
sejam autoconfi guráveis e consiga ler a mente dos usuários, 
nosso trabalho será indispensável para o mundo.

(Fonte: Guilherme Luiz é Analista de Suporte N2 da Sankhya).

Recado de um analista de suporte 
para o mercado de TI

Bruno Dalla Fina (*)

Embora seja uma tecno-
logia que já existe há 
muito tempo, com os 

últimos anúncios das principais 
plataformas de mensagens 
apostando cada vez mais em seu 
uso, os bots têm ocupado uma 
posição importante, que vai 
além das empresas e qualquer 
usuário quer criar o seu.

No que você pensa quando 
ouve falar de bots? Algo cool, divertido, super inteligente, que 
sabe tudo e entende todos os seus pedidos? Bom, é o mesmo 
que eu imagino, mas para não cair na frustração entre o que você 
tem em mente e o que a realidade te mostra, quero compartilhar 
o que você precisa saber para criar um bot ideal.

Um bot não é apenas um simples robô que procura palavras-
-chave e que pode interpretar um comando para apresentar 
uma resposta. Um bot é muito mais que isso e contempla vários 
aspectos. É uma solução de software cuja principal função é 
atender e resolver, da forma mais efi ciente possível, as consultas, 
necessidades e intenções das pessoas em todos os canais digi-
tais, de maneira automática e mantendo uma conversa natural. 
Posso resumir em três conceitos o que é necessário para ter uma 
experiência de sucesso com um bot: 

Empatia | Conhecimento | Ações

A empatia é a capacidade de entender ou sentir o que o outro 
está vivenciando. Dessa forma, a primeira coisa que um bot 

O que há por trás dos bots?
O boom de bots chegou para fi car! Essa palavra está na boca de todos, mas...O que realmente 
sabemos sobre eles? Funcionam como imaginamos?

precisa ter é uma personalidade que tenha os valores e o estilo 
que você deseja transmitir, que as pessoas interagindo com esse 
robô possam se identifi car com ele. Seu bot deve ser rápido, 
cool, inteligente e usar as palavras que seus seguidores esperam. 
Nunca se esqueça de oferecer conteúdo para interações básicas 
e elementares, como cumprimentos em geral, demonstrações de 
afeto e, até mesmo, respostas criativas para os insultos.

O conhecimento é o total de informação e dados acumulados 
por meio da experiência ou do aprendizado. O valor qualitativo 
dessa capacidade é fundamental. Se o bot tem um conhecimen-
to preciso da empresa, pode oferecer a informação correta ou 
a solução desejada já na primeira interação. E se além disso, o 
bot também tem acesso aos dados do usuário, pode oferecer 
uma experiência personalizada, usando as informações de cada 
cliente. Todos contamos com esse conhecimento, é tudo questão 
de saber usá-lo.

As ações são atitudes ou processos que resultam em atividade, 
movimento ou mudança de estado ou situação. Um bot ideal deve 
ser capaz de agir pelo usuário, utilizando recursos adicionais 
para resolver o problema, inquietação, dúvida, ativar os produtos 
ou qualquer tipo de ação que ajude a oferecer uma experiência 
cada vez melhor. Os bots devem ser capazes de se integrarem a 
qualquer tipo de sistema, a qualquer aplicação e de incorporar 
qualquer complemento adicional que marque uma diferença e 
uma verdadeira experiência no usuário.

Todos contamos com a possibilidade de reunir essas habilida-
des e criar bots incríveis, mas é tão grande o entusiasmo para 
invadir o mundo dos bots que acabamos deixando de lado o mais 
importante: Seria o tempo o responsável por mostrar que os bots 
realmente funcionam? Podemos esperar pelos resultados ou fazer 
alguma coisa para vê-los hoje.

(*) É courtry manager da Aivo, empresa que propõe uma nova experiência de 
relacionamento com os clientes nos canais digitais.

Todos os dias são descobertos novos esquemas de fraudes envol-
vendo programas e instituições governamentais. Estamos falando 
de recursos públicos em larga escala que deveriam ser destinados 
a populações mais carentes e que acabam indo parar nas mãos de 
golpistas, onerando não só os cidadãos como também o erário. 
Exemplos não faltam, aparecem novos casos diariamente, basta 
uma rápida folheada nas páginas dos jornais.  

Para se ter uma ideia do tamanho do rombo, um levantamento 
do governo mostrou que, somente entre 2013 e 2014, cerca de 2,6 
bilhões de reais do total da verba reservada ao Bolsa Família, foram 
parar no bolso de pessoas não vinculadas ao programa. Já no Seguro 
Desemprego, mais prejuízo: estima-se que os pagamentos indevidos 
realizados em 2016 corresponderam a algo entre 3% e 5% dos R$ 
36,7 bilhões desembolsados para essa fi nalidade. 

Combater essas fraudes não é tarefa fácil e, inevitavelmente, 
demanda grande organização e metodologia. Primeiramente, é 
necessário identifi car as irregularidades, após, parte-se para a in-
vestigação; somente depois de analisados os fatos, confi rma-se ou 
não o golpe. Saber a fundo tudo o que acontece, conhecer os perfi s, 
padrões e até mesmo manter um histórico de informações, é crucial 
nesse processo. E o analytics é a tecnologia capaz de ajudar a obter 
as respostas certas. 

As soluções de inteligência analítica permitem o cruzamento 
de diferentes informações e bases de dados, independentemente 
do volume. Tecnicamente falando, signifi ca que sempre que uma 
fraude é constatada e confi rmada, o sistema é capaz de apreender 
esse comportamento e compará-lo com outras situações similares, 
já ocorridas no passado ou que possam vir a ocorrer. E assim, des-
vendar padrões comuns e permitir atuar de maneira preventiva. 

Foi exatamente o analytics que ajudou o MTb (Ministério do Tra-

balho)  a descobrir uma quadrilha que forjava demissões e levantar 
suspeita sobre 40 mil pedidos de benefícios de seguro-desemprego 
que poderiam ser, na verdade, indevidos. Apoiando-se em uma plata-
forma analítica que reúne diferentes funcionalidades de integração, 
qualifi cação, governança e armazenamento de dados, inclusive em 
grande volume, e cruzando informações tanto de fontes internas 
como externas (INSS, Caixa Econômica Federal e Receita Federal), 
o MTb chegou a conclusões que permitiram bloquear milhões, que 
seriam pagos, entre agosto e dezembro de 2016, a cerca de 11,5 
mil trabalhadores que legalmente não eram merecedores desse 
benefício. Descobriu-se, por exemplo, que uma única pessoa havia 
solicitado o benefício de seguro-desemprego por seis empresas di-
ferentes; e que um CNPJ de uma microempresa, que normalmente 
emprega no máximo 10 funcionários, despediu simultaneamente 
280 trabalhadores. 

Tão claro quanto o fato de serem inúmeros os motivos que levam 
o fraudador a agir ou que viabilizam a sua ação, é evidente a neces-
sidade de evitar esses golpes, seja na esfera pública ou até mesmo 
na privada. Afi nal, as fraudes ocorrem também através de compras 
fraudulentas e homéricas nos mais variados canais de comércio 
eletrônico, sites de instituições fi nanceiras invadidos, dados forjados 
e inúmeros outros estratagemas que vemos por aí. Ser preventivo, 
estar preparado para o processo de investigação e, principalmente, 
fazer de tudo para minimizar as perdas, são palavras chave nesse 
cenário. No qual, sem dúvida nenhuma, o analytics pode ser o grande 
protagonista.

(Fonte: Cynthia Bianco é presidente da MicroStrategy, um dos principais 
fornecedores mundiais de plataformas de software para empresas, que possui 

casos de sucesso e aplicações que ajudam a combater fraudes em empresas 
dos mais diversos segmentos de mercado, globalmente).

Descobrindo oportunidades no governo: como 
analytics pode ajudar a evitar erros e trazer 

economia de recursos públicos
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI

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: KAIKI OLIVEIRA AMORIM,

e de Lucimar de Oliveira Amorim. A pretendente: RAQUEL TATEISHI BENETTI, estado 

O pretendente: GUSTAVO ROSADO,

JULIANNA BORGES SANTANIELLI,

O pretendente: JULIANO VANDERLEI SPOSITO,

TALITA DOMINGUES 
MACARRÃO,

O pretendente: CAIO CÉSAR DIDIMO,

BIANCA VIEIRA DE SOUZA, estado civil 

O pretendente: EVERTON SOARES SANTOS,

RENATA CANDIDO DE OLIVEIRA,

Oliveira e de Solange Aparecida Candido de Oliveira.

O pretendente: TIAGO NOBREGA GUIMARÃES,

CAMILLA LAÍS MORAES 
MATOS,

O pretendente: GABRIEL MANCINELLI CASTELLI GRUPPI,

HANNAH PAULA AGUIAR, 

O pretendente: ÉMERSON PAIVA TELES,

DANIELA DE SOUZA NUNES, estado civil solteira, 

O pretendente: VITOR LUIS ALVES DOS SANTOS,

VIVIANE CANDIDO DA 
LUZ,

O pretendente: NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 

MAYARA FERNANDES CUNHA,

O pretendente: DENIS VILABOA FACHAL,

DAYANE CRISTINA SILVERIO, estado civil 

O convivente: LEANDRO DIAS PEREIRA,

convivente: GESSICA CHRISTINE QUEIROZ RODRIGUES,

O convivente: EMERSON FELICIANO,

convivente: FÁBIO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA,

O convivente: LUCIANO DE OLIVEIRA MACIEL FILHO,

A convivente: REGIANE GOMES MARTINS,

O pretendente: LUIS DE ANDRADE NETO,

de. A pretendente: RAVENA STEPHANNYE DE SOUZA,
neste 

O pretendente: RODRIGO COELHO DA VERA CRUZ,
na 

BIANCA PINTO BÜHRER SILVA, estado civil solteira, 

e domiciliada 

O pretendente: LUIZ ANTONIO SOUZA VAZ,

MARIANA RODRIGUES SILVA,

O pretendente: LAERTE DA SILVA LEMOS,

mento da Silva. A pretendente: COSMA LUANA DE MELO DO NASCIMENTO, estado 

domiciliada 

O pretendente: EMERSON BOZZI DE OLIVEIRA,
neste 

DANÚBIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, 

residente e domiciliada 

O pretendente: SIDNEY FRENEDA,
neste Subdistrito, 

TATIANE HERRERA,

O pretendente: DANILO JORGE PINEZI,

ANA LUCIANA DE OLIVEIRA ABREU,
neste Subdistrito, 

O pretendente: ÉVERSON ALBUQUERQUE LUCCAS,

pretendente: MYLENA RAMOS DA SILVA,
, 

O pretendente: ALEXANDRE NOGA,
, 

LUCIANA ANGELA 
TANESE,

O pretendente: GEORGE JOÃO RODRIGUES,
neste 

pretendente: SIMONE DA SILVA,
neste Subdistrito, 

O pretendente: WANDERLEY ROBERTO ENG,

CLEIDE REGINA 
LEITE,

Leonel Leite e de Virginia Gonçalves Leite.

O pretendente: CHIKEZIE LOUIS OKOYE, nacionalidade nigeriana, estado civil divor

domiciliado 
A pretendente: AURELINA ANGÉLICA DOS SANTOS,

neste Sub

O pretendente: THIAGO NATALINO DE SOUZA,
neste 

JANAINA CASTILLO MARQUES, estado civil 

e domiciliada 

O pretendente: HELCIAS PEREIRA LOUZEIRO,

domiciliado 
SYLVIA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil 

dente e domiciliada 

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES

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:

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 

O pretendente: BRUNO JARDIN MOREIRA,

AYLA FERNANDA OLIVEIRA,

O pretendente: JULIO CALIL,

FLAVIA 
PEIXOTO DE TOLEDO,

O pretendente: DENNIS KENT DEGRAFFT,

MARIA ALVES DE SOUZA, 

O pretendente: THEODORO DINIZ BARBOSA NETO,

de Sandra Helena Fernandes Camargo Barbosa. A pretendente: CASSIANE BASSOLI, 

O pretendente: ANDREAS CHRISTIAN KLEINSCHMIDT,

JULIANA PUJOL RENOVATO,

O pretendente: LUCAS JOSÉ TACHOTTI PIRES,

pretendente: NÁDIA NEVES,

Processo Digital nº: 1000950-27.2015.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota
Promissória Exeqüente: Banpar Fomento Comercial Serviços Ltda. Executado: Clinica de Cirurgia
Plastica Masayuki S/S LtdA. - ME e outros. Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1000950-
27.2015. 8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr(a). Edson Nakamatu, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edson Fernando dos
Santos, Rua Amparo, 166, Baeta Neves - CEP 09751-350, São Bernardo do Campo-SP, CPF
155.362.558-78, RG 20387124, Casado, Brasileiro, Empresário, que Banpar Fomento Comercial Servi-
ços Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a Cobrança da quantia de R$
158.657,84, Encontrando-se o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que em 15 dias,
após os 20 dias supra, pague o valor reclamado devidamente atualizado ou ofereça embargos, sob pena
de operar-se a conversão automática do arresto efetuado sobre a penhora realizada DIREITOS SOBRE
"No Terreno desta matrícula foi construído o prédio residencial n° 168 com frente para a Rua Amparo, na
Vila Baeta Neves", objeto da matrícula n. 97.435, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo
do Campo, do qual foi nomeado depositário, o Sr. Edson Fernando dos Santos, CPF nº 155.362.558-78,
RG nº 20.387.124. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste
Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes Nada Mais. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos
31 de maio de 2017. Eu, Ana Maria Ramos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.                        (14 e 15)

Wire Tube Artefatos de Metal Ltda - EPP, torna público que recebeu, da Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação nº 2017036 - renovação - p/ produção de
artefatos estampados de metal situado(a) à Rua Cabo João Romeu Teixeira, 111/121,
conforme consta no Processo Administrativo nº 4652/2017.

12ª VC - Capital.   

, 
julgada procedente, condenando

executado, independentemente de nova 
 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002130-37.2013.8.26. 0024 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Andradina, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Oliveira Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Rafael Pedão Magalhães-ME, CNPJ/MF nº 07.498.241/0001-51 e a Rafael Pedão Magalhães
e José Pereira da Silva, que Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A, lhe
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de R4 558.074,97,
referente a cédula de crédito bancário, empréstimo, Capital de Giro, operação nº 00333018000000-00080,
na agência 3018 - AndradinaSP, devidamente vencidas e não pagas. Estando o executado em local ignora-
do, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após 20 dias supra, pague o débito atuali-
zado em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 06 parcelas mensais, sob pena de penhora de bens e sua avaliação na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de Andradina, aos 25 de maio de 2017.                                                          (13 e 14)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005779-88.2015.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mariano Krzyzanowski, RG 2.215.945, CPF 010.800.598-49
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobran-
ça da quantia de R$ 48.546,35 (fevereiro/2015), referente ás despesas da taxa de conservação e me-
lhoramentos dos lotes 13, 14, 20 da Quadra OK, PJ, PU, 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. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 19 de abril de 2017.                                                                                 (13 e 14)

1ª VC – Reg. Lapa. 
  

PROGETEC TÉCNICA E MONTAGEM 
DE MÓVEIS LTDA-ME
Andrade  NADER BAZZI 

se a requerida em lugar ignorado, foi d
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2º RP – Capital.  

Aragão Ga
 

USUCAPIÃO

expede
 o feito, sob pena de presumirem se aceitos como verdadeiros 

. 

O agronegócio do País coloca-
se entre os mais evoluídos do 
mundo, inclusive no que diz 

respeito às boas práticas de manejo 
de nutrientes e conservação do solo. 
Atualmente, produtores e órgãos do 
meio ambiente discutem o aperfeiço-
amento do Código Florestal Brasileiro, 
criado há cinco anos, com o objetivo 
de melhorar a safra sem prejudicar o 
ambiente. Um instrumento importante 
para sua efetivação, e que vem sendo 
implantado com sucesso, é o Cadastro 
Ambiental Rural.

A despeito dessas boas notícias, mui-
tos preconceitos e falta de informação 
ainda cercam o universo agro. Veja o 
caso dos fertilizantes, muitas vezes cri-
ticados sem qualquer fundamento. Os 
fertilizantes, sejam minerais ou orgâni-
cos, são compostos que desempenham 
função primordial no desenvolvimento 
das plantas: fornecem ao solo os 
nutrientes que elas necessitam para 
germinar e produzir folhas, sementes 
e frutos. O uso consciente e o emprego 
de técnicas agrícolas adequadas são a 

Mitos e verdades sobre os fertilizantes
Em 2016, a produção agrícola no Brasil bateu recorde, alcançando 230 milhões de toneladas. E isso ocorreu com o aumento de somente 6% na área plantada

chave para o aumento da produtividade 
agrícola e, consequentemente, a redu-
ção do custo dos alimentos.

Principalmente para tentar acabar 
com mitos e inverdades a respeito 
desse assunto, existe no Brasil, desde 
2016, a Nutrientes Para Vida (NPV), 
iniciativa que possui visão, missão 
e valores análogos aos da coirmã 
americana, a Nutrients For Life. O 
objetivo dela é esclarecer e informar 
a sociedade sobre os benefícios dos 
fertilizantes (ou adubos) na produção 
dos alimentos, bem como sobre sua 
utilização adequada. O Diretor do 
Instituto Internacional de Nutrição de 
Plantas do Brasil (IPNI) e ex-coorde-
nador técnico da NPV, Dr. Luís Ignácio 
Prochnow, chama a atenção para a im-
portância de se diferenciar fertilizante 
de agrotóxico, por exemplo. 

O primeiro tem a função de fornecer 
nutrientes para o desenvolvimento das 
plantas enquanto o segundo, também 
denominado de defensivo agrícola, visa 
proteger as plantações contra o ataque 
de doenças e pragas. Outra dúvida 

recorrente diz respeito aos termos 
fertilizante e adubo. Eles são sinônimos, 
e representam os compostos químicos 
que podem ser encontrados na forma 
orgânica ou inorgânica, dependendo 
da sua origem.

Segundo Prochnow, é fundamental 
utilizar os produtos de forma adequada 
e responsável: “Tudo ou quase tudo que 
você utilizar de forma inadequada pode 
trazer problemas, e com os fertilizantes 
não é diferente”. Por isso, o IPNI adota 
o conceito dos “4 Cs” no manejo dos 
fertilizantes, cujos princípios funda-
mentais são: utilizar a fonte correta, a 

dose correta, aplicar na época correta 
e no local correto. “Desde que se ado-
te esse manejo com critério, haverá 
aumento de produtividade e de lucra-
tividade na atividade agrícola, com 
maior sustentabilidade da produção e, 
inclusive, maior qualidade nutricional 
dos produtos, sem causar problemas 
ao ambiente”, acrescenta.

Todo ser vivo necessita de nutrien-
tes, e os fertilizantes são compostos 
que, quando utilizados corretamente, 
proporcionam maior qualidade aos pro-
dutos agrícolas. Com o fornecimento de 
nutrientes em quantidades adequadas 

e balanceadas para as plantas, dentro 
de um programa agronômico eficiente, 
há maior qualidade nutricional e, con-
sequentemente, maior benefício para  
os consumidores. “As pessoas devem 
se precaver contra os comentários 
negativos da mídia sobre esse tema e 
se preocupar realmente com os aspec-
tos técnicos e científicos da utilização 
dos fertilizantes, antes de tecerem 
comentários sobre o assunto, porque 
muito do que se diz não corresponde 
à realidade”.

Os fertilizantes são responsáveis por 
cerca de 50% da produção mundial de 
alimentos, ou seja, sem eles haveria 
menor quantidade de alimentos para 
a população e, consequentemente, 
maiores problemas de fome e des-
nutrição no mundo. Eles garantem a 
segurança alimentar para a crescente 
população mundial. “Recomendo que 
visitem o site do Nutrientes Para a 
Vida (www.nutrientesparaavida.org.
br), que contém informações científi-
cas e verídicas a respeito do assunto”, 
aconselha Prochnow (NPV).
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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:

LUCAS DOS PASSOS FEITOSA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
segurança penitenciário, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 146,FLS.217V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e um 
(23/05/1991), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 58, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Mauricio de Sousa Filho e de Maria Aldenir dos Passos Feitosa. 
JESSICA LEAL ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de padaria, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-301,FLS.270-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e um (22/08/1991), residente e 
domiciliada Rua Nova Beira, 58, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
do Nascimento Arruda e de Francisca Elisabete Leal Arruda.

VINICIUS MENDES JUSTINO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.193-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/11/1988), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 824, 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Martinho Carlos Mendes Justino e de Sandra Regina Barreto Nigro Justino. 
MARIA SHEILA BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Tauá, Estado do Ceará, Tauá, CE no dia dezesseis de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (16/04/1988), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 824, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Batista do 
Nascimento e de Rita Maria Batista de Lima.

DOUGLAS GOMES PACHECO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/302.FLS.228-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/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 das Boas Noites, 399, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Bernardo Pacheco e de Ortesa Gomes 
Pacheco. ALINE CRISTINA ALVES SOARES, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/103.FLS.223 VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa (16/09/1990), residente 
e domiciliada Rua das Boas Noites, 399, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Soares e de Luciane Cristina Alves Soares.

JOSÉ CARLOS FRANÇA LOPES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil 
novecentos e setenta e um (12/12/1971), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 
89, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alves Lopes e de Jaci França 
Lopes. EUNICE NERY DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, 
nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (09/08/1977), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 89, casa 03, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gismalio Nery dos Santos e de Maria José dos Santos.

WALTER SENA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de qualidade 
em alimentos, nascido em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/148.
FLS.146-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (15/07/1983), residente e domiciliado Rua José Bauman, 
151, bloco D, apartamento 02, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Reginaldo dos Santos e de Lizete Sena dos Santos. GILDESON FERREIRA MOREIRA 
SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão redator, nascido em Itapetinga, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/011.FLS.263 ITORORÓ/BA), Itapetinga, BA no dia vinte e cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (25/06/1986), residente e domiciliado Rua José Bauman, 
151, bloco D, apartamento 02, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson 
Moreira Santos e de Rubenice Ferreira dos Santos.

MAURO DE MORAES, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido em Sub-
distrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de 
mil novecentos e sessenta e um (29/08/1961), residente e domiciliado Rua Agrimensor 
Sugaya, 1437, bloco Água, apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Francisco de Moraes e de Delza Menezes de Moraes. VERA LUCIA ALMEIDA, 
estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e sessenta e 
três (19/09/1963), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco Água, 
apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Augusto Almeida 
e de Ilda Domingues Almeida.

JOSIVAN JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Belo 
Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/030.FLS.161-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, 
PE no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e três (16/07/1993), residente e 
domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 515, A, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge José da Silva e de Josefa Cristina dos Santos. JÉSSICA 
SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão consultora de saúde, nascida em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.174V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e três (28/08/1993), residente 
e domiciliada Rua Artur Cadore, 232, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Arteiro Ferreira e de Rita de Cassia Silva Ferreira.

VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Irecê, Estado da Bahia (CN:LV-A-13,FLS.110 CENTRAL/BA), Irecê, BA no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (01/02/1996), residente e domiciliado 
Viela Escadão II, 1121, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valdemir da Silva Santos e de Sueli Miranda de Souza. THAMIRES TORRES 
OLIVEIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em Subdistrito 
Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A-175,FLS.220-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (05/11/1993), residente e domiciliada 
Rua Borja Castro, 288, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Almir Lima Dias e de Rosimeire Torres Oliveira.

CELIANO CORREIA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
União dos Palmares, Estado de Alagoas (CN:LV.A/041.fl s.064-UNIÃO DOS PALMARES/
AL), União dos Palmares, AL no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (15/01/1993), residente e domiciliado Travessa Gonzalo Martinez, 12, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Luiza Correia. SABRINA DA SILVA SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Taquarana, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/365.FLS.193 BUTANTÃ/SP), Taquarana, AL no dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (14/10/1996), residente e domiciliada Travessa Gonzalo 
Martinez, 12, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto dos Santos 
e de Luciene Maria da Silva.

GESSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em Santo André, 
neste Estado, Santo André, SP no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(13/06/1981), residente e domiciliado Rua José Dias Velho, 225, casa 01, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gedor da Silva e de Lindaura 
dos Santos Silva. ROSILENE FRANCISCA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (18/09/1982), residente e domiciliada Rua José Dias 
Velho, 225, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ivo de Souza e de Bernardete Francisco de Souza.

ADECIO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lemista, nascido em Re-
manso, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.097-REMANSO/BA), Remanso, BA no 
dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e três (13/10/1973), residente e 
domiciliado Rua Lamaçais, 81, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Anterio Feitosa da Silva e de Edite Dias da Silva. JOVITA FERREIRA DE BRITO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itacarambi, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV.A/003.FLS.043 ITACARAMBI/MG), Itacarambi, MG no dia quinze de julho de 
mil novecentos e setenta e dois (15/07/1972), residente e domiciliada Rua Lamaçais, 
81, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Pereira de Brito 
e de Jalmira Ferreira Brito.

CARLOS LUIS GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido em Barreiros, Estado de Pernambuco, Barreiros, PE no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (13/12/1972), residente e domiciliado 
Travessa Oito de Julho, 1062, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Lopes da Silva e de Marinete Gomes. ZENEIDE ANTONIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Arapiraca, Estado 
de Alagoas (CN:LV-A-05,FLS.142 4º DISTRITO DE ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL no dia 
nove de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (09/10/1975), residente e domiciliada 
Travessa Oito de Julho, 1062, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, meste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Damasio Manoel da Silva e de Antonia Rita da Silva.

KAIQUE NICOLAU VALENTIM, estado civil solteiro, profi ssão analista de custos junior, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 351,FLS.299-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(20/08/1993), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1103, bloco 
B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Cesar Augusto Valentim e de Maria de Fatima Nicolau Valentim. TAINA DA SILVA 
LUCAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 82,FLS.019-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
março de mil novecentos e noventa e sete (03/03/1997), residente e domiciliada Rua 
Pedro José Ribeiro, 09, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sergio Lucas e de Rosa Maria da Silva Lucas.

NORIVAL APARECIDO OLIMPIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nasci-
do em Itapeva, neste Estado, Itapeva, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e um (09/12/1951), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 73, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Olimpio e de Maria da Conceição 
Siqueira. ELCÍ JOSEFA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e sessenta 
e três (29/08/1963), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 73, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gualberto Lima e de Santina Josefa Lima.

THIAGO DA SILVA CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão mecãnico, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-81,FLS.86-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/02/1985), residente e 
domiciliado Rua José Alves dos Santos, 21, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Alberto Clemente e de Maria Auxiliadora da Silva. ESPERANZA MERA 
FERNANDEZ, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, nesta Capital (CN:LV-A-15,FLS.145V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e sete (16/11/1977), residente e 
domiciliada Rua Iaruçu, 110, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manuel Alvarez Fernandez e de Dosinda Mera Tain.

MATHEUS MAGALHÃES SERAFIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de atendimento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 144,FLS.068-SANTANA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e seis (07/11/1996), 
residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 120, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Serafi m da Silva e de Cleonice Magalhães. JOYCE 
GONÇALVES NUNES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/279.FLS.178V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (01/05/1997), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 
120, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Nunes e 
de Cicera Gonçalves.

VALMIR TADEU COTRIM, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/196.FLS.158-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (29/12/1982), 
residente e domiciliado Rua René de Toledo, 127, bloco B, apartamento 53, Cidade 
Tiradentes, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Benedito Cotrim e de 
Elza da Silva Cotrim. MONICA MYUKI KONDO DE OLIVEIRA DAVID, estado civil 
divorciada, profissão costureira, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e um (10/08/1981), 
residente e domiciliada Rua Confissão, 730, casa 01, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Crezio de Oliveira David e de Luzia Missae Kondo 
de Oliveira David.

JEFFERSON APOLINARIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-02,FLS.132 CANGAIBA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e seis (16/09/1976), residente 
e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco F, apartamento 41, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermogenes Apolinário de Oliveira e de Fatima Apare-
cida dos Santos Oliveira. ADRIANA PEREIRA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-156,FLS.77-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia oito de julho de mil novecentos e setenta 
e oito (08/07/1978), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco F, 
apartamento 41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira de Melo 
e de Iracema José dos Santos.

CLAYTON SOARES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de loja, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/138.FLS.014-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(06/12/1992), residente e domiciliado Rua Rafael da Silva e Sousa, 352, B, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Pereira Gomes e de Leonor Soares 
dos Reis. LETÍCIA APOLINARIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão monitora de 
qualidade, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.099-
-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos 
e noventa e um (27/10/1991), residente e domiciliada Rua Virgínia Augusta Miguel, 77, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo Apolinario da Silva e de 
Azeneth Ferreira da Silva.

RICARDO SIMÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção predial, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/055.FLS.110V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta e um (12/10/1971), residente e 
domiciliado Rua Amanari, 136, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Luiz Carlos Simão e de Yara Camacho Simão. VANESSA BARBOSA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão protética, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e três (02/06/1983), 
residente e domiciliada Rua Eunice Cerqueira Innocencio, 235, Jardim Quaresmeira, 
Suzano, neste Estado, Suzano, SP, fi lha de Luiz Barbosa da Silva Filho e de Antonia 
Goreti dos Santos.

MAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, 
SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e um (09/05/1981), residente e 
domiciliado Rua Milagre dos Peixes, 1327, Conjunto Habitacional Castro Alves, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Francisco do Nascimento e de Lindalva Xavier do 
Nascimento. CAROLINA CARDOSO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
comercial, nascida em Foz do Iguaçú, Estado do Paraná (CN:LV-A 150,FLS.131-FOZ DO 
IGUAÇÚ/PR), Foz do Iguaçú, PR no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
oitenta e três (24/11/1983), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco 
I, apartamento 101, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Rodrigues da 
Costa e de Maria Aparecida Martins Cardoso da Costa.

ROBERTO DE SOUZA FONSECA, estado civil solteiro, profissão vigilante patri-
monial, nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia vinte e cinco de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e quatro (25/11/1984), residente e domiciliado 
Rua Santa Maria de Jesus, 645, casa 04, Quietude, Praia Grande, neste Estado, 
Praia Grande, SP, filho de Geraldo Laurenço Fonseca e de Marinalva Maria de 
Souza Fonseca. ANA PAULA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de agosto de 
mil novecentos e noventa e seis (08/08/1996), residente e domiciliada Rua Floco 
de Neve, 456, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Girsonete 
Andrade da Silva. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Praia Grande, neste Estado.

HAMILTON SOUZA MATOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante patrimonial, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
agosto de mil novecentos e sessenta e um (27/08/1961), residente e domiciliado Avenida 
David Domingues Ferreira, 668, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente 
Moreira de Matos e de Anna de Souza Matos. ANDRÉA APARECIDA DA FONSECA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/059.FLS.211-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e setenta e 
dois (18/08/1972), residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 668, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Pinto da Fonseca e de Suelí Aparecida da Fonseca.

RICARDO SIASIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro agrônomo, nascido em 
Uíge - Angola, Angola no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa (14/05/1990), 
residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1011, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Siasia e de Fina Nzita. KENNYA 
SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-52,FLS.199-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro 
de mil novecentos e noventa e sete (11/09/1997), residente e domiciliada Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 1011, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edilson Anselmo Ferreira e de Sonia Maria Gomes da Silva.

GÊNESIS DE LIMA CORDEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão atenden-
te, nascido em Cabo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/026.FLS.231V PONTE DOS 
CARVALHOS-CABO/PE), Cabo, PE no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (14/02/1995), residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 78, bloco B, 
apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Almir Lemos de Souza e de Regiane de Lima Cordeiro de Souza. KEROLIN ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado 
(CN:LV.A/138.FLS.220V-SUZANO/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro (17/06/1994), residente e domiciliada Rua Arturo 
Vital, 78, bloco B, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ildete Batista Alves.

JOSÉ PEREIRA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão vulcanizador, nascido em 
Casa Nova, Estado da Bahia, Casa Nova, BA no dia quinze de março de mil nove-
centos e sessenta e sete (15/03/1967), residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 
1406, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martins Tavares Dias e de Maria 
da Conceição Pereira Dias. ACIDALIA DOS SANTOS FARIAS, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Remanso, Estado da Bahia (CN:LV-A-
-07,FLS.64 REMANSO/BA), Remanso, BA no dia onze de agosto de mil novecentos e 
setenta e dois (11/08/1972), residente e domiciliada Avenida dos Metalúrgicos, 2779, 
casa C, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Ascendino Nery de 
Farias e de Joana Domingas dos Santos.

WAGNER EDUARDO DO VAL, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.120V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (14/02/1974), residente 
e domiciliado Rua Leila, 305, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Baptista do Val e de Leonor Valverde do Val. KARIN CRISTINA DIAS, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital 
(CN:LV.A/006.FLS.051 CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil 
novecentos e setenta e sete (03/07/1977), residente e domiciliada Rua Leila, 305, 
Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Barbosa Dias e de 
Sueli de Souza Dias.

ADRIANO RODRIGUES LAURINDO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-146,FLS.205-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e setenta e seis (10/05/1976), 
residente e domiciliado Rua Coração Brasileiro, 80, bloco A, apartamento 13, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mariano Laurindo 
e de Clarinda Rodrigues Laurindo. ELAINE FERNANDES, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV-A-23,FLS.223-DIADEMA/
SP), Diadema, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e setenta e oito 
(29/09/1978), residente e domiciliada Rua Coração Brasileiro, 80, bloco A, apartamento 
13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Messias 
Fernandes e de Francisca Fernandes.

EMERSON COSTA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão azulejista, nascido 
em Ubaitaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.215V IBIRAPITANGA/BA), Ubai-
taba, BA no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (07/09/1987), 
residente e domiciliado Rua Onze Garotos, 2071, B, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arisvaldo Costa de Santana e de 
Valmira Conceição dos Santos. TALITA JOSEPH LUZ, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/004.FLS.297-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (07/12/1985), residente e domiciliada Avenida Caititu, 2031, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anacleto Joseph Luz 
e de Zilda Jose da Rocha.

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico e auxiliar de 
enfermagem, nascido em Teresina, Estado do Piaui, (CN:LV.A/128,FLS.253-TIMON/MA), 
Teresina, PI no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e três (21/08/1993), 
residente e domiciliado Travessa Gaspar Romano, 96, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José da Cruz dos Santos e de Helena dos Santos. PATRÍCIA 
ARIANA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
neste Distrito, (CN:LV.A/109,FLS.256V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
março de mil novecentos e oitenta e seis (20/03/1986), residente e domiciliada Travessa 
Gaspar Romano, 96, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Almeida 
Filho e de Maria Noelia de Almeida.

RENATO CESAR SALGADO, estado civil solteiro, profi ssão faturista, nascido em Subdis-
trito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/195,FLS.279V-INDIANÓPOLIS-SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (05/08/1988), residente e 
domiciliado Rua Davi Banderali, 417, bloco B, apartamento 32, Conjunto Habitacional 
Padre Manoel de Paiva, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Cesar Salgado e 
de Lidia Maria Faria Salgado. VIVIANE DA SILVA MELO, estado civil solteira, profi ssão 
designer, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/273,FLS.99V-
-CERQUEIRA CÉSAR-SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (09/03/1987), residente e domiciliada Rua Gonçalves Coelho, 160, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa de Melo e de 
Creuza Luiz da Silva Melo.

EUDES ANTONIO GABRIEL GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de infor-
mática, nascido em Passos, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 92,FLS.268-PASSOS/
MG), Passos, MG no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(14/10/1975), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 184, casa 03, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurentino Antonio Garcia e de Maria do Car-
mo Garcia. DANIELA MACEDO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-
-85,FLS.287-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (23/10/1987), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 
184, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Francisco 
do Nascimento e de Maria do Carmo Macedo dos Santos.

CAIQUE MATHEUS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/249,FLS.172V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e seis (17/05/1996), residente e 
domiciliado Rua Cachineses, 31, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Reginaldo Vicente da Silva e de Ionete Costa dos Santos. JAQUELINE BRASILINA DE 
ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste 
Distrito, (CN:LV.A/251,FLS.291 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de 
mil novecentos e noventa e seis (13/06/1996), residente e domiciliada Rua Cachineses, 31, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo Cavalcante de Albuquerque 
e de Jacira Brasilina Teixeira de Albuquerque.

PAULO CESAR TOLEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/022.FLS.240-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (03/12/1981), residente 
e domiciliado Avenida Padre Francisco de Toledo, 138, apartamento 54-A, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Valter 
Toledo da Silva e de Rosana Maria Toledo da Silva. JESSICA APARECIDA JUSTINO 
TOLEDO, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/045.FLS.202-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (11/09/1988), residente e domiciliada Avenida 
Diogo José Machado, 260, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edna Justino Toledo.

GIVALDO PLACIDIO DE CARVALHO ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão re-
presentante comercial, nascido em Marília, neste Estado (CN:LV.A/07,FLS.206- ALVIN-
LÂNDIA-SP), Marília, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/12/1989), residente e domiciliado Rua José Mozart de Araújo, 433, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Placidio Andrade e de Sara de Carvalho Andrade. 
CAROLINE CARVALHO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão líder de relacionamento, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/237,FLS.92V- PENHA 
DE FRANÇA-SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (06/06/1992), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 988, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Aparecido de Souza e de Eliana 
Carvalho de Souza.

HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão securitário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
oitenta e um (25/04/1981), residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 580, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton José dos Anjos e de Josenilda 
Santos dos Anjos. LILIANE BRIZOLA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão secu-
ritária, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia dez de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (10/12/1986), residente e domiciliada Rua Francisco da Cunha, 
580, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Canuto Gomes e de 
Denice Becker Brizola Gomes.

ROBERTO OLIVEIRA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado, (CN:LV.A/348,FLS.77-GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (10/02/1986), residente e domiciliado Rua 
Tomoichi Shimizu, 745, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Helder 
Pinto e de Lucia Aparecida Hercolino de Oliveira Pinto. PRISCILA CORREIA DIAS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta 
Capital, (CN:LV.A/114,FLS.305-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/12/1984), residente e domiciliada 
Rua Tomoichi Shimizu, 649, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Correia 
Dias e de Noemia Guimarães Dias.

LEANDRO ALVES NIDECK, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido em Nova 
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/05,FLS.178V-NOVA FRIBURGO-RJ), Nova 
Friburgo, RJ no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (13/09/1982), 
residente e domiciliado Rua Rio do Funil, 12, casa 02, Jardim Casa Pintada, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Clezio Nideck e de Sirlei Alves da Silva. CÍNTIA FREI-
TAS BARROS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/24,FLS.252V ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e setenta e oito (21/05/1978), residente e domiciliada Rua Monte Horebe, 
108, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neuto de Oliveira Barros 
e de Madalena de Jesus Freitas Barros.

TIAGO ONILIO DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de instala-
ção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.033-CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito (25/06/1988), 
residente e domiciliado Rua José Mozart de Araújo, 244, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Onilio da Silva e de Maria Lina de Almeida Silva. KARIME DE 
MOURA GODINHO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/190.FLS.138 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e três (14/10/1993), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel 
Guimarães, 747, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de FRANCISCO Soares 
Godinho e de Delia de Moura Godinho.

KELVIN BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Belém do São Francisco, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/026,FLS.135- CHOR-
ROCHÓ/BA), Belém do São Francisco, PE no dia dois de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (02/09/1991), residente e domiciliado Rua Geraldo Pimentel Dias, 229, 
Burgo Paulista, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enoque Barbosa da Conceição e 
de Maria Juleny Barbosa da Conceição. STEFANY VIRGINIO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/231,FLS.157V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/08/1995), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 44, F, Con-
junto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ediney Jardim 
dos Santos e de Eliane Virginio.

NELSON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de remo-
ção, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 26,FLS.117-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(28/05/1981), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 440, bloco 02, apartamento 
11, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Valério da Silva e de 
Vilma Sena Gonçalves da Silva. MAISA CORREA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-10,FLS.99-
-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (23/12/1978), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 440, bloco 
02, apartamento 11, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Francisco da Silva e de Maria Aparecida Correa da Silva.

JOÃO BATISTA RIBEIRO FAIS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A-37,FLS.195 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de março de mil novecentos e oitenta (08/03/1980), residente e domiciliado Rua 
Ibá-Guaçu, 08, Vila Raquel, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Nelson Fais e de 
Maria Eunice Ribeiro Fais. CRISTIANE QUINTINO DINIZ, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (09/02/1978), residente e 
domiciliada Rua 23 de Novembro, 26, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Macilon Quintino Diniz e de Terezinha Palmeira Diniz.

ANDSON PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão torneiro me-
cânico, nascido em Novo Oriente, Estado do Ceará (CN:LV.A/05,FLS.191-1ºOFÍCIO 
NOVO ORIENTE/CE), Novo Oriente, CE no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e oitenta (26/11/1980), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 3888, 
bloco O, apartamento 41, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joa-
quim Soares do Nascimento e de Terezinha Pereira Soares. JAQUELINE NUNES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/29,FLS.134-ARRUDA- RECIFE/PE), Recife, PE no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e oitenta (17/05/1980), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 
3888, bloco O, apartamento 41, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Manoel Nunes e de Maria de Lourdes Nunes.

DENNYSON THIAGO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Jupi, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/026.FLS.091 LAJEDO/PE), Jupi, PE no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e noventa e três (01/07/1993), residente e domiciliado 
Rua Ernesto de Florian, 16, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Maria Alberice Santos de Melo. LIDIANE VITORINA MANOEL, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Mirandópolis, neste Estado, Mirandópolis, 
SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/12/1985), residente 
e domiciliada Rua Ernesto de Florian, 16, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Salvador Manoel e de Nilda Vitorina de Souza.

GILSON OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/116,FLS.282-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (04/01/1981), residente e domiciliado 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 510, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino Belarmino dos Santos e de Marlene Oliveira 
dos Santos. MICHELLE DO PRADO ANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito, (CN:LV.A/092,FLS.260-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e oitenta e seis (20/10/1986), residente e domiciliada Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 510, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ana e de Eunice do Prado Ana.

DIÓGENES DOS SANTOS SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão analista de tele-
comunicações, nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/22,FLS.208-FLORESTA 
AZUL-BA), Itabuna, BA no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(30/12/1986), residente e domiciliado Rua Malva-Isco, 130, apartamento 86, Vila Nova 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Andrade Gregorio e de Maria 
Aparecida Santos Silva Gregorio. JÉSSICA ANGÉLICA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/117,FLS.187V-ITAQUERA-SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (19/05/1989), 
residente e domiciliada Rua Masato Misawa, 200, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Camilo da Silva e de Madalena Virgolino Silva.

BRUNO PEREIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de manutenção, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/214.FLS.272-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (24/11/1986), residente e domiciliado Travessa Hilda Gonçalves de Oliveira, 
05, casa 05, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Izidoro da Costa 
e de Irany Pereira da Costa. THAMIRES SANTOS GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/131.FLS.271 ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (11/05/1995), residente e domiciliada Travessa Hilda Gonçalves de Oliveira, 05, 
casa 05, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Magalhães Gonçalves 
e de Sueli dos Santos.

FERNANDO GUIMARÃES BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão agente peni-
tenciário, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e setenta e seis (16/11/1976), residente e domiciliado Rua Victório 
Santim, 2305, casa 05, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Calixto Barbosa 
e de Maura Guimarães. BRENDHA LUÍVIA MOREIRA CARDOSO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A 15,FLS.075-
-TERESÓPOLIS/RJ), Teresópolis, RJ no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (14/01/1983), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2305, casa 05, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozéas da Silva Cardoso e de Lenir Moreira Cardoso.
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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:

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

O pretendente: CARLÚCIO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Engenheiro Navarro, MG, no dia 26/07/1970, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Soares de Oliveira e de Raimunda Honória de Oliveira. A 
pretendente: CLAUDETE APARECIDA GRILO, estado civil divorciada, profi ssão cabelei-
reira, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/07/1975, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Emilio Ferreira Grilo e de Zilda Aparecida Grilo.

O pretendente: ROSIVAL ALVES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Itaju do Colônia, BA, no dia 07/08/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Nascimento e de Estelita Rosa de Jesus. 
A pretendente: LUZIA MATOS PARDINHO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em itaju do Colônia, BA, no dia 18/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mendes Pardinho e de Maria Ferreira de Matos.

O pretendente: JESSÉ LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 13/09/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Edionaide Alves da Silva. A pretendente: BRUNA 
LIMA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 23/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Francisco de Melo e de Neuza de Lima.

O pretendente: DANILO PIEDADE, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de qualidade, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 10/08/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilmaci Piedade. A pretendente: SARA SANTOS DE 
CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de protese, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia 05/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucas 
Vergilio de Carvalho e de Evanilde Santos de Carvalho.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
farmacia, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/07/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sérgio de Jesus e de Magali Cristina Lopes de Jesus. 
A pretendente: JUNIANE PEREIRA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Porteirinha, MG, no dia 13/08/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria Barbosa e de Maria Augusta Pereira Barbosa.

O pretendente: DIEGO RODRIGO DE SOUZA FONSECA MARQUES, estado civil solteiro, 
profi ssão analista administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/03/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo da Fonseca Marques e de 
Margarete Maria de Souza Fonseca Marques. A pretendente: DANIELA LOPES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no 
dia 02/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dalvenir 
José Lopes e de Anésia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: ADMILSON SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Serrolandia, BA, no dia 30/10/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira dos Santos e de Adelzina Maria de 
Santana Santos. A pretendente: MARCELLY MARIA RODRIGUES SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Palmares, PE, no dia 01/06/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agricio José da Silva e de 
Cinira Diniz Silva Neta.

O pretendente: MOISES PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/03/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Moreira dos Santos e de Helena Pereira dos Santos. 
A pretendente: CRISTINA MARIA VERONA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Altamira do Parana, PR, no dia 02/07/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Devanir Verona e de Maria Aparecida Verona.

O pretendente: PAULO FERNANDO DA SILVA SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/03/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Bento de Sousa e de Lúcia Pereira da Silva Sousa. 
A pretendente: APARECIDA BONIFACIO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/10/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pedro dos Santos e de Sonia Bonifacio dos Santos.

O pretendente: AMINADABE JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Recife, PE, no dia 27/01/1960, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Amaro José da Silva e de Alaide Ana da Conceição Silva. A pretendente: 
IVONETE SANTOS PLUMA, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em 
Belmonte, BA, no dia 19/11/1964, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José de Oliveira Pluma e de Jinerina Santos.

O pretendente: DIEGO FELIPE DE SOUSA CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/11/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felipe Chaves e de Angela Regina de Sousa 
Freire. A pretendente: JOSELIA OTAVIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Bom Conselho, PE, no dia 21/06/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Otaviano da Silva e de Maria 
Angela da Silva.

O pretendente: DIEGO LEANDRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 16/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves de Araujo e de Selma Leandro Araujo. A pretendente: 
SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 01/11/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Martins de Morais e de Ana Barbosa de Morais.

O pretendente: PAULO SÉRGIO JOSÉ DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/08/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Petrucio José da Rocha e de Terezinha Claudino da Rocha. A 
pretendente: ANA PAULA NUNES RIOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Santa Inês, MA, no dia 03/01/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Oliveira Rios e de Dalvanira Oliveira Nunes.

O pretendente: CHARLES MOURA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 13/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlito Jesus Silva e de Jolanda Alves de Moura. A pretendente: 
KATIA VANESSA CUSTODIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 18/11/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Odilia Custodio.

O pretendente: JÉFERSON OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão servente, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 31/05/1993, residente e domiciliado em Itaquaquece-
tuba, SP, fi lho de Denilson Batista dos Santos e de Valdeci Conceição Oliveira Santos. A 
pretendente: LETICIA DE ALMEIDA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 03/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilmar dos Santos Souza e de Clemildes de Almeida Souza.

O pretendente: BRUNO SALES ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de mercado, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/02/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ed Carlos Andrade Silva e de Maria Apa-
recida Conceição Sales da Silva. A pretendente: ALINE REGINA GOMES ANDRÉ, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Jundiaí, SP, no dia 24/10/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Jose Gomes André.

O pretendente: LUAN FELIPE ALVES, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Osasco, SP, no dia 22/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Delfi no Alves e de Sônia Regina Vicente Alves. A pretendente: JÉSSICA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, nascida em Recife, 
PE, no dia 11/03/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jurandir Severino de Oliveira e de Suzanquele de Lima de Oliveira.

O pretendente: LUCAS PEIXOTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 30/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luciano Correa da Silva e de Eunice Peixoto da Silva. A pretendente: 
JANAINA DOS SANTOS CABRAL, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 13/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Aparecido Cabral e de Edinalva Vieira dos Santos Cabral.

O pretendente: GILMAR SILVA NOVAIS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 25/08/1968, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alberto da Rocha Novais e de Geni Silva Oliveira Novais. A pretendente: 
MARIA VALDENE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em 
Quixeramobim, CE, no dia 01/02/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Castro da Silva e de Maria Etelvina Oliveira da Silva.

O pretendente: DANIEL DA SILVA CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
jardineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/06/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gileno Carvalho de Araujo e de Clarice Lopes da Silva. 
A pretendente: DIANA FERRAZ LOURENÇO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 14/09/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Pereira Lourenço e de Maria Helena Ferraz.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO LEITE TELES, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/06/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cicero Leite Teles e de Valdete de Souza Leite Teles. 
A pretendente: ADRIANA SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 15/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carmo Manoel de Sousa e de Margarida Maria da Silva.

O pretendente: DURVAL XAVIER MORENO, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Paratinga, BA, no dia 04/06/1967, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gregorio Xavier Moreno e de Maria de Lourdes Moreno. A pretendente: 
MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de servi-
ços gerais, nascida em Conceição, PB, no dia 24/05/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Xinguara, PA, no dia 10/08/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Raimunda da Silva. A pretendente: DANIELA 
CARDOSO MORRETTO, estado civil solteira, profi ssão encarregada de loja, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 17/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Carlos Morretto e de Edimita Barbosa Cardoso.

O pretendente: DANIEL JOAQUIM TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/08/1966, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Teixeira e de Maria Gracinda da Silva Teixeira. A pretendente: 
ELIANA PENHA RINALDI SILVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 13/10/1967, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cid Pacheco Silveira e de Benedita Rinaldi Silveira.

O pretendente: JOSIMAR MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 08/07/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel João da Silva e de Antonia Maria Avelina Silva. A pretendente: 
CINTIA RODRIGUES MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritorio, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 29/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Jose de Lima Monteiro e de Celi Rodrigues Monteiro.

O pretendente: VALDOMIRO DOMINGOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Bonito, PE, no dia 06/02/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Domingos de Oliveira e de Judite Nerci de Oli-
veira. A pretendente: OCINEIDE MARIA LIMA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em Codó, MA, no dia 01/07/1971, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alexandre Souza e de Maria Luzia Lima Sousa.

O pretendente: ADRIANO FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
loja, nascido em Brejo da Madre de Deus, PE, no dia 31/03/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bento da Silva e de Rita Tavares de Freitas 
Silva. A pretendente: VANIA MARIA DA SILVA FELIPE, estado civil solteira, profi ssão 
tesoureira, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/09/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Veriano José Felipe e de Maria José da Silva Felipe.

O pretendente: ADAILTON CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 09/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Eloi Cruz e de Rute da Silva Cruz. A pretendente: JANDIRA CABRAL DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Santana do Ipanema, AL, no dia 31/05/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Cabral da Silva e de Maria Rosa Elias.

O pretendente: UBIRACY FELIX DE ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Paulista, PE, no dia 15/04/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Getulio Felix de Arruda e de Francisca Pereira de Arruda. A pretendente: 
SANDRA APARECIDA MOURA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 28/07/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valter Miranda Moura e de Carmen Aparecida da Silva.

O pretendente: ANTÔNIO TERTULIANO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Itagi, BA, no dia 07/10/1949, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tertuliano Santos e de Aurelina Maria de Jesus. A 
pretendente: NÉLIA FÉLIX DE PAULA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Barra de São Francisco, ES, no dia 17/11/1960, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Félix da Silva e de Dinorá Paula de Castro.

O pretendente: HUGO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante 
patrimonial, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/08/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalino Gonçalves da Silva e de Maria da Penha dos 
Santos. A pretendente: NATHALIA LIMA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
passadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/01/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valternilson Paz de Freitas e de Fabiana de Lima Limeira.

O pretendente: SERGIO LUIS DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 28/01/1964, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ezequiel Filho e de Narcizia dos Santos. A pretendente: 
MARIA MARLENE GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Araripe, CE, no dia 29/05/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Gomes de Souza e de Maria de Lourdes Pereira.

O pretendente: ODAIR NEMESIO, estado civil solteiro, profi ssão, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 27/03/1986, residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Fatima Cristina 
Nemesio. A pretendente: DEBORA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/05/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fatimo da Silva e de Marisa Santana da Silva.

O pretendente: CLAYSON LUCRI DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/12/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Borges dos Reis e de Madalena Lucri dos Reis. 
A pretendente: THAYSE KEILLA DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
bancaria, nascida em Arapiraca, AL, no dia 10/02/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvado dos Santos Costa e de Jane Lecia de Oliveira Costa.

O pretendente: HENRIQUE APARECIDO RAMOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/02/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wladimir Carlos Ferreira e de Raquel Ramos Miranda. A 
pretendente: QUEZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão comer-
ciante, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sergio Soares de Oliveira e de Arlete Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: PAULO DAMAS, estado civil divorciado, profi ssão fi scal sanitario, nascido em 
Cubatão, SP, no dia 09/07/1956, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Lazaro Damas e de Aparecida Motta Damas. A pretendente: APARECIDA INÊS DE SOUZA, 
estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/09/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Oriental de Souza e de 
Ilza Inacia de Souza.

O pretendente: CARDENILSON MACEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em São Felix do Piaui, PI, no dia 10/01/1980, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claro Pereira da Silva e de Maristela Macedo 
da Silva. A pretendente: LEIDE ANA RIBEIRO DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/08/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas da Cunha Martins e de Maria Juscelina Ribeiro da Silva.

O pretendente: MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão fi scal de onibus, 
nascido em Presidente Dutra, MA, no dia 15/04/1960, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro da Silva. A pretendente: VALQUIRIA 
GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cobrador de onibus, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 07/04/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Conceição Gonçalves da Silva.

O pretendente: DAVID LOUZEIRO SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
de instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/11/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Louzeiro Silva e de Maria José Justino da Silva. 
A pretendente: RENATA LIMA CALAZANS, estado civil solteira, profi ssão professora 
de inglês, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/11/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Calazans e de Neuza de Lima.

O pretendente: COSME SANDRO PEREIRA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Campo Formoso, BA, no dia 27/09/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Araújo e de Amália Rosa de Araújo. 
A pretendente: KEILA CRISTINA DE ARAUJO CLIMA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/01/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aparecido Clima e de Neuza de Araujo.

O pretendente: RAPHAEL ALMEIDA BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/07/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Bernardo da Silva e de Claudineia Firmo de 
Almeida Bernardo da Silva. A pretendente: ISABELLA BUENO BEZERRA, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 08/06/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Santos Bezerra e 
de Celia Bueno dos Reis Bezerra.

O pretendente: EVANDRO DE OLIVEIRA SANT'ANNA BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/11/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manasses Barbosa e de Zilda de Oliveira Sant'Anna. 
A pretendente: NOEMI APARECIDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 06/06/2000, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Estevão de Lima e de Cilene Aparecida de Lima.

O pretendente: ELCIO DE SOUZA NETO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 09/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio de Souza Neto e de Maria do Carmo da Silva Souza. A preten-
dente: ELISÂNGELA LEONCIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/05/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leoncio Neto da Silva e de Marluce da Silva.

O pretendente: IVAN LEAL, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 15/07/1966, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Leal e de Terezinha Luciano Leal. A pretendente: MARIA DO SOCORRO IS-
RAEL DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Tauá, CE, 
no dia 04/12/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Israel da Silva e de Raimunda Martins da Costa.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 30/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maisa Rodrigues. A pretendente: MIRIAM CORREIA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/11/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vidio Celestino Correia e 
de Ivonice Correia.

O pretendente: ROGERIO XAVIER TONI, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 06/05/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto Aquele Toni e de Edna Xavier Bispo. A pretendente: VIVIANE FRAN-
CISCA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 04/02/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emilio 
Francisco de Oliveira e de Ana Conceição Santos.

O pretendente: SERGIO RICARDO PAES LANDIM PISTON, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/06/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu dos Santos Piston e de Marcia 
Paes Landim Piston. A pretendente: TATYELEN OLIVEIRA LUIZ, estado civil divorciada, 
profi ssão operdora de telemerketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 13/11/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luis da Silva e de 
Enalva Oliveira dos Santos.

O pretendente: PAULO CESAR CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão motoris-
ta, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 24/11/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Cavalcante e de Maria do Carmo Matos 
do Nascimento. A pretendente: VANESSA FIORAVANTE, estado civil solteira, profi ssão 
corretora de imoveis, nascida em Guarulhos, SP, no dia 27/11/1984, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fioravante Filho e de Laurencia 
Maria do Carmo Souza.

O pretendente: NADELSON MOISES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empacotador, nascido em Chã Grande, PE, no dia 14/07/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises João dos Santos e de Sebastiana Maria dos 
Santos. A pretendente: DORACI HANSER, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Maringá, PR, no dia 11/07/1958, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Augusto Hanser e de Maria Goulart Hanser.

O pretendente: NILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/12/1970, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Gomes de Oliveira e de Sonia Alves Gomes de 
Oliveira. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DE ARAUJO FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia 24/09/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira da Costa.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 09/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Neide da Silva. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/01/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Amancio da Silva e 
de Geralda Maria da Silva.

O pretendente: EZEIAS RODRIGO DE JESUS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/01/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenise de Jesus Ferreira. A pretendente: JÉSSICA 
KIMBERLY AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 23/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eliezer Soares da Silva e de Marli Maria de Azevedo.

O pretendente: VIVIANE SOARES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Ubiratã, PR, no dia 13/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Laercio Soares e de Elisete de Fatima Marsura Soares. A pretendente: 
POLIANA SOUSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de tele-
marketing, nascida em Campina Grande, PB, no dia 21/03/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Nunes do Nascimento e de Severina Elza 
Sousa do Nascimento.

O pretendente: FELIPE FERNANDES RODRIGUES DILEVE, estado civil divorciado, 
profi ssão balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/10/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronald Dileve e de Luzia Fernandes Rodrigues. A 
pretendente: BRUNA DE ABREU CORREIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/06/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clailton Rodrigues Correia e de Ana Lucia de Abreu Barthos.

O pretendente: RONALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão moldador, nascido 
em Belem de Maria, PE, no dia 22/12/1971, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Irene Maria da Silva. A pretendente: MARIA DO SOCORRO NETA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Custodia, PE, no dia 09/09/1973, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Teodoro da Silva e de 
Maria da Conceição dos Santos.
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:

EDUARDO RODRIGUES ROSA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/201,FLS.043 SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (18/12/1975), residente e domiciliado Rua Charim, 47, bloco 02, apartamento 
63, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdo Rodrigues Rosa e 
de Lucinéa Cirineu Rosa. SHEILLA CESAR REGO, estado civil solteira, profissão 
secretária, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital, (CN:LV.A/032,FLS.77V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (25/10/1978), residente e domiciliada Rua Maruins, 162, casa 09, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adhemar Augusto Rego e 
de Maria Cesar Rego.

JULIO CESAR DOS INOCENTES SANTOS LAVRADOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de back offi ce, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A-
-102,FLS.202V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (05/07/1989), residente e domiciliado Rua Sorvinha, 123, B, casa 01, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Carlos Lavrador e de Cleris 
dos Inocentes Santos Lavrador. KAROLINE MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão acompanhante de idosos, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV-A-595,FLS.547-2º SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, 
MG no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e um (30/10/1991), residente 
e domiciliada Rua Sorvinha, 123, B, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio Amancio da Silva e de Flávia Cristina Martins.

VICTOR IGOR DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão entregador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/108,FLS.51-ALTO DA MOOCA-SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (19/12/1992), residente e 
domiciliado Rua Rodrigues Seixas, 196, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Romualdo de Castro e de Jaine Vieira de Castro. GABRIELA CRISTINA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista fi scal, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/127,FLS.220V-VILA MARIANA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (29/02/1992), residente e domiciliada 
Rua Rodrigues Seixas, 196, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Francisco da Silva e de Helena Ferreira Silva.

DAVID CHARLES ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Medina, Estado de Minas Gerais, (CN:LV.A/039,FLS.026-MEDINA/MG), 
Medina, MG no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e seis (15/07/1996), 
residente e domiciliado Rua Cintra, 428, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Cesar Alves de Souza e de Creuseni Alves 
da Silva Sousa. ALINE MURICY DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Senhor do Bonfi m, Estado da Bahia, (CN:LV.A/28,FLS.093 SENHOR DO 
BONFIM/BA), Senhor do Bonfi m, BA no dia dois de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (02/03/1995), residente e domiciliada Estrada do Copiúva, 1310, bloco 01, apar-
tamento 36, Vila da Oportunidade, Carapicuíba, neste Estado, Carapicuíba, SP, fi lha de 
José Araújo dos Santos e de Ednólia Muricy da Silva Santos.

VITOR BRITO CAJADO, estado civil solteiro, profi ssão operador auxiliar de máquinas, 
nascido em Ipiaú, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.195 IPIAÚ/BA), Ipiaú, BA no 
dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e um (30/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Rio Tefé, 126, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valdemir Novaes Cajado e de Janilda Alves Brito. FERNANDA LOPES ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/302.
FLS.010-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (11/02/1998), residente e domiciliada Rua Cachoeira Buriti, 98, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Tenório Nunes de Araujo e 
de Maria de Lourdes Lopes.

DANILO APARECIDO FERNANDES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigi-
lante, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/09/1984), residente e domiciliado 
Rua Serrana, 799, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio de Melo 
Ferreira e de Janete Aparecida Fernandes Ferreira. MARTA LIGIA CORREIA LINS DE 
AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão supervisora de call center, nascida em Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.076V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (21/09/1984), 
residente e domiciliada Rua Serrana, 799, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Paulino de Azevedo e de Marilene Correia Lins.

ALEX GUERRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e 
cinco (11/05/1985), residente e domiciliado Rua Rio Maruí, 15, casa 01, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivino Amaro dos Santos e de Maria Helena Ribeiro 
Guerra. ALINE VIVIANE ALBERNAZ LEMOS, estado civil solteira, profi ssão enfer-
meira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (20/10/1987), residente e domiciliada Rua Rio Grande 
do Sul, 590, apartamento 31, Santo Antonio, São Caetano do Sul, neste Estado, São 
Caetano do Sul, SP, fi lha de Anesio Topan Lemos e de Mari Stela Mangabeira Lemos. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de São Caetano 
do Sul, neste Estado.

JESUINO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Cândido Sales, Estado da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.143 CÂNDIDO SALES/BA), Cân-
dido Sales, BA no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (06/02/1988), 
residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 22, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa dos Santos e de Braulina Pereira dos Santos. 
REGIANE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/063.FLS.040V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (14/08/1982), residente e domiciliada Rua 
Louro-Tinga, 22, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nestor 
Silva dos Santos e de Rozália Alves de Souza.

THIAGO DA SILVA FRERES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de selecionamento, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-113,FLS.211 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (12/06/1989), residente e domiciliado 
Rua Flor de Pelicano, 497, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Freres e de Luciene da Silva Paixão. PAMELA CAROLINA BAPTISTA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Osasco, neste 
Estado (CN:LV-A 121,FLS.91V-CASA VERDE/SP), Osasco, SP no dia dois de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito (02/10/1988), residente e domiciliada Rua Flor de 
Pelicano, 497, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson da Silva 
e de Malvina Baptista da Silva.

LEANDRO RUFINO, estado civil divorciado, profi ssão cabeleireiro, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e setenta e oito (29/05/1978), residente e domiciliado Rua Amália de Faria, 98, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Rufi no e de Emiliana Marecos Me-
dina. RAFAELA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.170 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa (18/07/1990), residente e domiciliada 
Rua Amália de Faria, 98, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
da Silva e de Raquel Moreira da Silva.

JUARI DE SOUZA LEAL, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-295,FLS.175 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (22/01/1979), residente 
e domiciliado Avenida Musgo-de-Flor, 103, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos Leal e de Sueli Aparecida de Souza. LUCINEIDE DE OLIVEIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente de higiene, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV-A 68,FLS.136-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e setenta e nove (22/09/1979), residente e 
domiciliada Avenida Musgo-de-Flor, 103, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alvaro Bispo dos Santos e de Luzia de Oliveira Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ AUDALHO DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: laquiador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 26/11/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Domingos Rodrigues 
e de Graciete Santina dos Santos. A pretendente: VERA LÚCIA MARIA DA CONCEI-
ÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Água Preta - PE, data-nasci-
mento: 22/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Lucilene Terto.

O pretendente: CAIO SILVA DA COSTA, profi ssão: auxiliar operacional, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Moreira da Costa e de Solange 
Pereira da Silva Costa. A pretendente: KALINE LIMA DE CARVALHO SILVA, profi ssão: 
auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Jandira - SP, data-nascimento: 
06/05/1998, residente e domiciliada em Carapicuíba - SP, fi lha de Roberto Braz da Silva 
e de Claudeilda Lima de Carvalho Silva.

O pretendente: ARNALDO FERREIRA DA MATA, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1961, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira da Mata e de 
Eunice Rosa Ferreira da Mata. A pretendente: LILIAN DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1959, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Almeida e de 
Benedita Joana da Conceição Almeida.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 24/02/1964, residente e do-
miciliado em Santo André - SP, fi lho de Orlando Batista de Souza e de Elisabete dos 
Santos Souza. A pretendente: NATÁLIA BELATTI DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Votuporanga - SP, data-nascimento: 30/09/1994, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Alicio dos Santos 
e de Graziela Lopes Belatti.

O pretendente: LEANDRO MELO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roniê Vitor da Silva e de Fernanda Ferreira de 
Melo Silva. A pretendente: KEVELYN PAIXÃO SOARES, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Eduardo Paixão Soares e de 
Elaine Cristina Candido Soares.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA FILHO, profi ssão: líder de montagem industrial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Alto Longá - PI, data-nascimento: 19/04/1976, residente e 
domiciliado em Pederneiras - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Antonia Soares da 
Silva. A pretendente: TAMIRIS DOS SANTOS, profi ssão: técnica em saúde bucal, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 14/07/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Davi Vieira dos Santos e de Zelia 
Fernandes dos Santos.

O pretendente: LEINER FLORENTINO BILIU, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Correia Biliu e de Elizabeth 
Florentino da Silva Biliu. A pretendente: VANESSA CELESTINA DA SILVA, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Elza Celestina da Silva.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 10/02/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genival Vitorino de Oliveira e de 
Judite dos Santos Oliveira. A pretendente: ANDRÉIA DA SILVA, profi ssão: atenden-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
02/03/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adeilto da 
Silva e de Wanda Francisco do Nascimento.

O pretendente: EDVALDO BARBOSA DE JESUS, profi ssão: operador de plataforma de 
comb, estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 18/09/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Amaral de Jesus 
e de Bernadete Barbosa Caldas. A pretendente: MARIA PEIXOTO ALMEIDA, profi s-
são: auxiliar de ensino, estado civil: solteira, naturalidade: Irecê - BA, data-nascimento: 
13/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Floriano da 
Cunha Almeida e de Balbina Peixoto Almeida.

O pretendente: RODRIGO QUARELLO MORENO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Cunha Moreno e de Vania Regina 
Quarello Moreno. A pretendente: JOSEANE TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: ajante de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa - PB, data-nascimento: 08/11/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Teixeira da 
Silva e de Risomar Teixeira da Silva.

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/07/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira dos Santos e de Neiridan 
Vieira dos Santos. A pretendente: THIELY GARCIA DE LIMA, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leomar Ferreira de Lima e 
de Andreza Garcia.

O pretendente: AMARILDO SOUSA RAMOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Jussara - BA, data-nascimento: 22/02/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Ramos de Oliveira e de Ana 
Sousa de Oliveira. A pretendente: CRISTIANE CLAUDIA DE PAULA, profi ssão: enfer-
meira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1971, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Manoel Dionizio de Paula e de Maria 
Aparecida Rodrigues da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO LATORRE DE OLIVEIRA, profissão: ad-
vogado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/10/1983, residente e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Carlos Alberto de 
Oliveira Neto e de Suzana Helena Latorre de Oliveira. A pretendente: SHIRLEY 
OLIVEIRA LACERDA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1989, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo - SP, filha de Florisvaldo da Conceição Lacerda e de Marilene Santos 
Oliveira Lacerda.

O pretendente: JUCIEL COSTA NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar mecânico, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Mortugaba - BA, data-nascimento: 17/05/1989, residente e do-
miciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Geraldo Ferreira do Nascimento e de Elite Pereira 
Costa. A pretendente: GÉSSICA SANTANA DE ASSIS, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias de Assis 
e de Maria da Penha de Santana de Assis.

O pretendente: ALCIDES OLIVEIRA VALENCIO, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/05/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Valencio Filho e de Laurinete 
Oliveira Silva. A pretendente: LUCIÉLIA FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria Fernandes 
dos Santos e de Clemencia Souza dos Santos.

O pretendente: RODOLFO DA SILVA E SILVA, profi ssão: técnico de informática, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1987, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de José Sebastião da Silva e de 
Inês Luiz da Silva e Silva. A pretendente: CARLA ANDRESSA RIO, profi ssão: analista 
de TI, estado civil: solteira, naturalidade: Extrema - MG, data-nascimento: 04/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Rio e de Terezinha 
Rozario Rio.

O pretendente: ITALO SOUZA PEREIRA, profi ssão: auxiliar de torneiro mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Peres Pinheiro Pereira e de Valderice 
da Silva Souza. A pretendente: DAIANE DA SILVA FIALHO, profi ssão: técnica em far-
macia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Batista Fialho e 
de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: MARCELO LAURENTINO DE MELO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson de Oliveira Melo e de Cristina 
Aparecida Laurentino. A pretendente: ANDRESSA BRUM SANTOS, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Santos Filho e de 
Lucimar Brum Santo.

O pretendente: JURANDIR DE SOUZA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Apucarana - PR, data-nascimento: 01/09/1955, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José Sebastião de Souza e de Margarida Valezi de Souza. A 
pretendente: ROSENILDA VICENTE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Jaboatão - PE, data-nascimento: 29/08/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Vicente da Silva e de Aurea Muniz da 
Silva.

O pretendente: KAUÃ MATHEUS COSTA, profi ssão: auxiliar de secretaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleber Costa e de Paula Regina de Oliveira 
Costa. A pretendente: THABATA BIANCA BARROS DOS ANJOS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Pe-
reira dos Anjos e de Joceli de Barros.

O pretendente: LEANDRO GONÇALVES GOMES DOS SANTOS, profi ssão: se-
gurança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/04/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Gomes dos Santos e de Roseli Gonçalves Ferreira. A pretendente: TATIANA HUB-
NER ARAUJO, profi ssão: auxiliar técnico de campo, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/05/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nildo de Souza Araujo e de Alzira Esmeralda 
Hubner de Souza Araujo.

O pretendente: RAFAEL DE BRITO ROMERA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Fernando da Conceição Romera e de Tania Regina Ferreira 
de Brito. A pretendente: EDILAINE DE ANDRADE BAZILIO, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ferreira Bazilio e de 
Maria de Fatima Andrade dos Santos.

O pretendente: NATHAN JOSÉ SOUSA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Aparecido Dias de Oliveira 
e de Fabiana de Lorenzo Sousa Oliveira. A pretendente: SUELEN LACERDA GOMES, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 22/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Amaro Gomes e de Claudia Santana Lacerda.

O pretendente: JEFERSON PAVARIN, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lupercio Pavarin e de Adalice Almeida Aranha Pa-
varin. A pretendente: CAROLINE GUIMARÃES PEREIRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/10/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Pereira e de Alcineide 
Guimarães Crispinho.

O pretendente: OLIVAR DOS SANTOS ROSENDO, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Boa Nova - BA, data-nascimento: 20/08/1956, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Felicissimo José Rosendo 
e de Teodora Maria de Jesus. A pretendente: EUNICE MARIA DE ARAÚJO, profi s-
são: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Sumé - PB, data-nascimento: 
16/08/1952, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastiana 
Maria de Araújo.

O pretendente: GILMAR OMENA DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 16/10/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Julio de Souza e de Bernardete 
Omena da Silva. A pretendente: KATHELYN ATANAZIO DE ALMEIDA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Frutuoso de 
Almeida e de Cristiane Atanazio.

O pretendente: DANIEL MARCONDES DOS SANTOS, profi ssão: supervisor operacio-
nal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Marcondes 
dos Santos e de Francisca Ferreira do Nascimento Santos. A pretendente: JULIANA 
CAMILO DA COSTA, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson Antonio da Costa e de Geni Camilo da Costa.

O pretendente: JULIANO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 11/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Júlio da Silva e de Maria 
Lúcia Rodrigues Nascimento. A pretendente: KEILA APARECIDA MESSIAS, profi s-
são: custureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Apa-
recida Messias.

O pretendente: LEANDRO ALVES SIQUEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Alves Siqueira e de Lucia Maria Siquei-
ra. A pretendente: TATIANE CRUZ COSTA, profi ssão: analista de atendimento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/08/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genival Araujo Costa e de Maria Ana 
Conceição da Cruz Costa.

O pretendente: EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Pereira dos Santos e 
de Maria de Lourdes Lima dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA RAQUEL VITOR DE 
CARVALHO, profi ssão: auxiliar e técnico de enfermag, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gesiel Rodrigues de Carvalho e de Fabricia Vitor Soares.

O pretendente: ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES, profi ssão: fi scal de 
telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/04/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto 
Lopes e de Anita Maria de Oliveira. A pretendente: MARCIA GOMES DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente administrativo fi na, estado civil: solteira, naturalidade: São Roque - 
SP, data-nascimento: 07/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ivaldo dos Santos e de Maria Antonieta Gomes dos Santos.

O pretendente: CLEYTON SANTOS DA ROCHA, profi ssão: armador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdete Alves da Rocha e de Rosa Pereira dos 
Santos Rocha. A pretendente: PRISCILA MENDES DE LIMA FERREIRA, profi ssão: as-
sistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizeu Jose 
Ferreira e de Maiza Acimira Mendes de Lima.

O pretendente: OSVALDIR BORGES MAIA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1970, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Demezio Borges Maia e de Maria Silveira 
Barbosa Maia. A pretendente: DAYANE ODILIA DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo de Souza e de 
Aparecida Eliane dos Santos Souza.

O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS DOMINGOS, profi ssão: montador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Praia Grande - SP, data-nascimento: 24/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Tusi Domingos e de Edite 
Idério dos Santos. A pretendente: SAMYRA EVANGELISTA PARENTE, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Henrique Cordeiro 
Parente e de Rute Evangelista da Silva Parente.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES SANTOS, profi ssão: eletricista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Madalena Santos. A pretendente: FABIA-
NA AGUINES DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 30/05/1977, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Erli Isidoro da Silva e de Elza Aparecida da Silva.

O pretendente: JOCIMAR DO PRADO GONÇALVES, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Planalto - BA, data-nascimento: 23/04/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdevino Gonçalves de Souza e de Vitoria 
Teixeira do Prado. A pretendente: SHEILA GOMES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Freire da Silva e de 
Maria Neide Gomes da Silva.

O pretendente: JONATHAN PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anael Pinto da Silva e de Nildete 
Pereira da Silva. A pretendente: SAMANTA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Go-
mes de Oliveira e de Rita Maria da Conceição.

O pretendente: ROSTENY ALMEIDA DE FARIAS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Costa de Farias e 
de Edite Almeida de Farias. A pretendente: FRANCIELLEN AGNES DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 28/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elza 
Aparecida da Silva.

A pretendente: SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 14/03/1967, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Severo dos Santos e de Adalgisa Santana 
Santos. A pretendente: AMANDA SANTOS DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: São João de Meriti - RJ, data-nascimento: 
30/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Teles 
de Carvalho e de Marlene dos Santos.

O pretendente: WESLEY SILVA DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Souza e de Jovelina Evange-
lista de Souza. A pretendente: ADRIANA JORGE, profi ssão: supervisora de call center, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Jorge e de Maria 
de Lurdes Marques.

O pretendente: DIEGO MOREIRA DOS REIS, profi ssão: preparador de cola, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pilão Arcado - BA, data-nascimento: 24/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Moreira dos Reis e de Isa-
bete Moreira dos Reis. A pretendente: DANIELA OLIVEIRA DE LIMA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pilar - AL, data-nascimento: 07/05/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro José Santana de Lima e 
de Ivanilda de Oliveira dos Santos.

O pretendente: BRUNO RICARDO ANDRADE, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 09/02/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Buri Andrade e de Edna dos 
Santos Andrade. A pretendente: DANIELA ALVES GALDINO, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
27/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gentil Pigna-
tari Galdino e de Iracema Aparecida Alves de Moura.

O pretendente: KLAUS FABIANO LEMOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claen Paulo Lemos e de Aparecida Alcantara 
Lemos. A pretendente: JÉSSICA FREIRE DA SILVA, profi ssão: tele operadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Freire da Silva e de Maria da Glória de 
Lima Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR DA CUNHA MENDES LIMA, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cornelio Mendes de Lima e de Neuza 
da Cunha Mendes Lima. A pretendente: LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES SOUZA 
LEITE, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 21/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo de Moraes e de Eurides Oliveira de Moraes.

O pretendente: JOSÉ ESTEVES DE SOUZA, profi ssão: coletor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Berilo - MG, data-nascimento: 05/02/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Esteves de Souza e de Maria José 
Rodrigues Esteves. A pretendente: VERALÚCIA AMARAL CRUZ, profi ssão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Berilo - MG, data-nascimento: 08/07/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Cruz e de Ana 
Amaral Lopes Cruz.

O pretendente: JEAN PEREIRA SANTOS, profissão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Raimunda Pereira Santos. A 
pretendente: HERIKA DE SOUZA FLORÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1989, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Lopes Florão e de Damiana de 
Souza.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS, profi ssão: técnico de enfermagem, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1972, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cosme Santos e 
de Cremildes Batista Santos. A pretendente: TALITA DE FATIMA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Manoel da Silva 
e de Zelia Aparecida Candido da Silva.

O pretendente: EDVAN DIAS DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Erika Dias da Silva. 
A pretendente: IZABEL BEZERRA DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Ivaldo da Silva e de Qui-
teria Bezerra da Silva.

O pretendente: FLAVIO GIL DA SILVA, profi ssão: free-lance, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Marques da Silva e de Izildinha Massari Gil. 
A pretendente: ALINE CORDEIRO DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 02/01/1997, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Moreira dos Santos e de Maria 
José Cordeiro dos Santos.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA MAGALHÃES, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1984, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Waldemar Bomfi m Magalhães e de Aida Maria 
Ferreira Magalhães. A pretendente: KELLY GOMES DO COUTO, profi ssão: fi scal de 
linha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
13/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Rodrigues do Couto e de Irenilde Dias Gomes.

O pretendente: KLEBER SANTANA DA SILVA, profi ssão: gerente de mercado, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/10/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amauri Santana da Silva e de Edi-
th Candida de Sousa Paes Landim. A pretendente: ALINE MACHADO DE BARROS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-
-nascimento: 06/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Manoel de Barros e de Maria Lúcia Machado de Barros.

O pretendente: EMERSON LIMA DA SILVA, profi ssão: preparador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Bento da Silva e de Edvanda 
Pereira Lima da Silva. A pretendente: DÉBORAH DE CAMPOS FREITAS SÁ, profi ssão: 
vigilante feminina, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leví de Cam-
pos Freitas e de Maria Ivonete Freitas.

O pretendente: ROBSON PAULINO FLORENCIO, profi ssão: balconista de FLV, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 09/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Florencio e de Carla Cristina 
Paulino. A pretendente: TALITA SANTOS DE ARAUJO, profi ssão: operadora de tele-
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 
18/10/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Luiz Gomes de 
Araujo e de Valdomira dos Santos de Araujo.

O pretendente: CLOVIS BORGES DE SOUZA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/10/1964, residente e domi-
ciliado em Mauá - SP, fi lho de Deoclecio Borges de Souza e de Aparecida Rosa de Sou-
za. A pretendente: SOFIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Alagoinhas - BA, data-nascimento: 09/03/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Aquino Alves dos 
Santos e de Iracema da Conceição.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS, profi ssão: instrutor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1965, residente e domiciliado nes-
ta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jesuíno dos Santos e de Jedalva Barros dos Santos. 
A pretendente: JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josué Gonçalves dos Santos e de 
Ivonete Maria Gonçalves dos Santos.

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, profi ssão: auxiliar de refrigera-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibotirama - BA, data-nascimento: 28/03/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cláudio José de Souza e 
de Carmelita Pereira de Novais de Souza. A pretendente: JULIANA BARBOSA VIEIRA 
DA SILVA, profi ssão: professora de Ed infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Simão Vieira da Silva e de Marilene dos Reis Barbosa.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1981, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Claudio Gomes dos Santos e de Raquel da Silva. 
A pretendente: SAARA KATHLEEN MARIM DE BRITO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Afonso de Brito e de Viviane 
Pimenta Marim de Brito.

O pretendente: VALMIR TADEU COTRIM, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Cotrim e de Elza da Silva Cotrim. A preten-
dente: MONICA MYUKI KONDO DE OLIVEIRA DAVID, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1981, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Crezio de Oliveira David e de Luzia Meissae 
Kondo de Oliveira David.

O pretendente: DIEGO DE MELO, profi ssão: meio ofi cial de eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Estevão José de Melo e de Sandra dos Santos 
Cardoso. A pretendente: ADRIELLE LOURDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Erisvaldo Alves 
Pereira e de Adriana Lourdes da Conceição.

O pretendente: LEONARDO MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lourenço de Souza 
e de Maria de Jesus Oliveira. A pretendente: MIRIAN REGINA DA SILVA, profi ssão: 
confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba - SP, data-nascimento: 
14/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeir Ro-
drigues da Silva e de Edenilce Marcelina da Silva.

O pretendente: CARLOS DIEGO QUEIROGA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/11/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos 
dos Santos e de Cleusa Maria Queiroga da Silva dos Santos. A pretendente: TAINÃ 
FERREIRA BENTO, profi ssão: promotora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Genesio Crisostomo Bento e de Edwirges Rosana Ferreira.

O pretendente: RENATO JACINTO DA SILVA, profi ssão: técnico de som, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 07/12/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Jacinto da Silva. 
A pretendente: DAIANY DAS DORES SILVA SANTOS, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Jose dos Santos e de 
Maria de Fatima Silva dos Santos.

O pretendente: ELSON FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Nogueira - SP, data-nascimento: 27/08/1952, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Fernandes dos 
Santos e de Cicilia Conceição Martins. A pretendente: FABIANA FRANCISCA DA 
SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Gua-
rarapes - PE, data-nascimento: 02/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Francisco da Silva e de Maria das Graças da 
Silva.

O pretendente: MAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de servi-
ços gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nas-
cimento: 09/05/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Carlos Francisco do Nascimento e de Lindalva Xavier do Nascimento. A pretenden-
te: CAROLINA CARDOSO DA COSTA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: Foz do Iguaçú - PR, data-nascimento: 24/11/1983, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Jorge Rodrigues da Costa e de Maria Aparecida 
Martins Cardoso da Costa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO GONÇALVES MARTINS, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Remanso - BA, data-nascimento: 10/07/1972, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aderbal Martins Gonçalves 
e de Adalice Gonçalves Martins. A pretendente: MARIA QUITERIA DA SILVA, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Capela - AL, data-nascimento: 
02/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Cosme 
da Silva e de Lindinalva Maria da Silva.

O pretendente: LEOZINO MOREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Santa Rosa - MG, data-nascimento: 23/07/1930, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Batista Moreira e de Maria dos Santos. A preten-
dente: CLEONICE APARECIDA SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Curvelo - MG, data-nascimento: 28/06/1968, residente e domiciliada em 
Santo André - SP, fi lha de Maria do Carmo Soares.
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Citação da Requerida Samara Fernandes Quintanilha, com prazo de 20 Dias, Processo Nº 1003178-
72.2015.8.26.0564 A Dra. Fabiana Feher Recasens, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... Faz Saber a
Samara Fernandes Quintanilha, cadastrada no CPF nº 385.160. 408-36 e RG nº 3.483.391-0, e a todos
quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que lhe foi ajuizada ação Monitória ten-
do como autor União Social Camiliana entidade mantenedora de Centro Universitário São Camilo,
alegando em inicial ser credora da importância de R$5.538,93 em fevereiro de 2015, oriundo do con-
trato de prestação de serviços educacionais. E constando nos autos que a requerida Samara
Fernandes Quintanilha encontra-se em lugar incerto e não sabido é expedido este edital, com prazo de
vinte dias, através pelo qual fica a requerida, devidamente Citada e Intimada para pagamento, no pra-
zo de 15 (quinze) dias, da quantia apontada na inicial, acrescida de correção monetária e juros legais,
até a data do efetivo pagamento, facultado o oferecimento de embargos no mesmo prazo (artigo 1102c
do mesmo diploma processual). Se o mandado de pagamento for cumprido, a parte requerida ficará
isenta de custas e honorários advocatícios (parágrafo 1º do referido artigo 1102c). Caso não haja con-
testação no prazo legal, a fluir da primeira publicação, será nomeada curadoria especial (NCPC, arti-
go 257 Iinciso IV e art. 72, inciso II). Será o presente afixado e publicado na forma da Lei.        (13 e 14)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002132-07.2013.8. 26. 0024 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Andradina, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Garcia Albuquerque, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) José Pereira da Silva, CPF 803.785.798-00, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Renova Companhia Securitizadora de Creditos S.A., objetivando receber a quan-
tia de R$ 422.193,12 referente a cédula de crédito bancário , empréstimo, Capital de Giro, operação nº
00333018290000000010, na agência 3018 - Andradina - SP, devidamente vencidas e não pagas. Consideran-
do que o requerido, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, com a
procedência da pretensão. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Cita-
ção, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será conside-
rado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Andradina, aos 31/03/2017.         (13 e 14)

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALBERTO DE ARAUJO, profi ssão: funcionário público, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel de Araujo e de Maria Cristina de Araujo. A 
pretendente: ANDRESSA LUIZ DA COSTA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1991, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Decio Domingos da Costa e de Aparecida de Jesus Luiz da Costa.

O pretendente: SILAS LAIA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Carlos da Silva e de Sandra Mara Laia da Silva. A 
pretendente: DAMIANE BEZERRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Bezerra de Lima e de Maurina Bezerra da Silva.

O pretendente: CLAYTON ESTEVES DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo dos Santos e de 
Grinauria Esteves da Silva. A pretendente: MICHELE FERNANDES FILHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Dourados - MS, data-nascimento: 12/08/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Filho e de 
Maria das Dores Fernandes.

Continuação
O pretendente: LENIELSON DA SILVA SOARES, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lenildo de Carvalho Soares e de Carmem 
Lucia Carlos da Silva Soares. A pretendente: ADRIANA DUARTE DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Lago do Junco - MA, data-nascimento: 
08/05/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Aldideus Pereira 
da Silva e de Antonia Auremar Duarte da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA GOIS, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1998, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Amilton Proença de Gois e de Valderice Emilia da Silva. 
A pretendente: JENNIFER THAINARA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Edilson de Oliveira e de 
Maria Edvania da Silva.

O pretendente: WESLLEY FERNANDO DA SILVA, profi ssão: montador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sivaldo Fernando da Silva e 
de Marcia Regina da Silva. A pretendente: CLEICIMARA GONÇALVES PINHEIRO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Limpo 
Paulista - SP, data-nascimento: 17/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauro Gonçalves Pinheiro e de Maria do Carmo Gonçalves 
dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 02/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Celma Maria da Silva. A pre-
tendente: RENATA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaboatão - PE, data-nascimento: 11/08/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Oliveira da Silva e de Sandra Maria 
da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA MELO, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/11/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Souza Filho e de Zulmira Domingos 
de Melo de Souza. A pretendente: ALINE MIRA CAPARROZ DE SOUZA, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
de Souza e de Gisele Mira Caparroz de Souza.

O pretendente: PAULO VITOR ARAUJO DE LIMA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Angra dos Reis - RJ, data-nascimento: 09/05/1984, residente e domiciliado em 
Angra dos Reis - RJ, fi lho de Sonilson Ferreira de Lima e de Roselene de Sousa Araujo. A 
pretendente: LILIANE RAQUEL ALVES DE BRITO, profi ssão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ailton de Brito e de Maria Aparecida Alves de Brito.

O pretendente: TÉRCIO ROBERTO REIS DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 08/03/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gustavo José de Souza e de Roberta Leila Reis. A 
pretendente: LUCIMARA MATOS DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 09/02/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lima de Santana e de Ana Pereira de Matos.

O pretendente: ANDRE FELIPE MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de linha 
de montagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genesio 
Monteiro da Silva e de Maria Rosilene da Silva. A pretendente: ELISSANDRA SAN-
TOS SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ituberá - BA, data-
-nascimento: 23/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Cosme Luiz Silva e de Valdenice Lemos Santos
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente.: MARIO SERGIO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/07/1969, profi ssão: contador, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Gessi Barbosa da Silva e de Edite Izabel da Silva. A pretendente.: 
GIANE PEREIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 09/12/1972, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Getulio José Pe-
reira e de Dalila Silva Pereira.

O pretendente.: EDWARD NICHOLAS SECCHI, natural de Windsor, Gra-Bretanha (Rei-
no Unido Uk), nasc.: 26/02/1988, profi ssão: contador, estado civil solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Marco Secchi e de Lidia Secchi. A pretendente.: AN-
DREA VILELA ANACLETO DOS REIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/05/1985, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Carlos dos Reis e de Maria da Penha Anacleto dos Reis.

O pretendente.: DAVID LUIZ COELHO COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/02/1992, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Sergio Luiz de Oliveira Costa e de Veronica Coelho. A pretendente.: 
JENNIFER TRINDADE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/04/1995, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Jorvino 
de Lima e de Anita Trindade de Lima.

O pretendente.: MOISES PAULO DE SOUZA MACHADO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/10/1990, profi ssão: montador auto motivo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Manuel Machado de Araujo e de Vera Maria de Souza 
Machado. A pretendente.: ROSE CLEIA GOMES DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/07/1988, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: José Petronio Barbosa de Sousa e de Roseli Sena Gomes de Sousa.

O pretendente.: ALEF TORRES DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/04/1994, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Sabino Modesto de Araujo e de Vilma Moreira Torres. A pretendente.: 
JENNIFER DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de juazeiro, BA, nasc.: 29/11/1995, profi s-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Jesualdo Franco da Silva e de Neide da Conceição Silva.

O pretendente.: EDSON OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/02/1988, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado são 
mateus. fi lho de: Florisvaldo Batista dos Santos e de Monica Pereira de Oliveira. A 
pretendente.: ALESSANDRA MOTA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/09/1991, profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Edson Mota dos Santos e de Maria Abigail Mota dos Santos.

O pretendente.: ICARO LEONARDO FERNANDES DE PAIVA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 04/09/1989, profi ssão: limpador de patio, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Simone Fernandes de Paiva. A pretendente.: LUCI 
CLEIDE FERREIRA PONTES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/04/1991, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Expedito Fer-
reira Pontes e de Maria do Socorro Silva Pontes.

O pretendente.: JEFFERSON MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 23/09/1994, profi ssão: enfestador, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Carlos Rozendo de Oliveira e de Maria Aparecida dos 
Santos. A pretendente.: LETICIA DE CASTRO BONFATTI, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/11/1991, profi ssão: aux.saúde bucal, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Marco Antonio Bonfatti e de Areli de Castro Bonfatti.

O pretendente.: RONDINELLI DOS SANTOS FERREIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 10/04/1983, profi ssão: limpador de vidros, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Isaac Rodrigues Ferreira e de Maria Aparecida Bezerra 
dos Santos Ferreira. A pretendente.: SARA MARIA DO NASCIMENTO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 30/09/1989, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: José João do Nascimento e de Maria Ana da Silva 
Nascimento.

O pretendente.: ANDRE MARINHO FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/08/1988, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio Marinho Ferreira e de Valda Aparecida do Nascimento Marinho 
Ferreira. A pretendente.: GLEICE KELLY MARCELINA CARVALHO DA SILVA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 27/02/1989, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jair da Silva e de Credes Izabel Carvalho 
da Silva.

O pretendente.: JULIO CESAR MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/04/1993, 
profi ssão: operador de monitoramento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jaime Moreira Neto e de Alexandra Cascavel Moreira. A pretendente.: 
ELISANGELA VIANA, natural de Barueri, SP, nasc.: 06/08/1977, profi ssão: encarrega-
da de importados, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Vania Maria Viana.

O pretendente.: JOÃO CARLOS FARIA DE OLIVEIRA, natural de Pedra Azul, MG, 
nasc.: 17/04/1966, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Hermelino Evangelio de Oliveira e de Osbelina Faria Costa. A pre-
tendente.: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, natural de Pongai, SP, nasc.: 30/12/1951, 
profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Neptali Pereira da Silva e de Alice Pereira da Silva.

O pretendente.: JANDERSON BASTOS DE MACEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/08/1993, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Antonio Luiz Prestes de Macedo e de Noemia Bastos de 
Macedo. A pretendente.: ARIELMA RODRIGUES RIBEIRO, natural de Jacinto, MG, 
nasc.: 24/01/1988, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Arivaldo Ribeiro dos Santos e de Selma Rodrigues 
dos Santos.

O pretendente.: EDUARDO FERREIRA DE AQUINO, natural de Suzano, SP, nasc.: 
11/02/1981, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Tomaz de Aquino e de Maria do Carmo Ferreira de Jesus. A pre-
tendente.: DANIELE RAMOS MORANDI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/11/1987, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Vitor Alves Morandi e de Mauricelia Ramos da Costa Morandi.

O pretendente.: EDUARDO DE SOUZA FREITAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/06/1992, profi ssão: atendente otico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Oriosvaldo Mendes Freitas e de Sandra Regina Araujo de Souza 
Freitas. A pretendente.: DANIELA ALVES DAMASCENO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/02/1994, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: João Batista Menezes Damasceno e de Antonia Alves do Carmo.

O pretendente.: JOÃO BATISTA SILVA SOUSA, natural de Itanhem, BA, nasc.: 
21/04/1964, profi ssão: marceneiro, estado civil: viuvo, residente e domiciliado em 
Jaguariuna - SP. fi lho de: Miguel Rodrigues de Sousa e de Martinha Delmira da 
Silva. A pretendente.: MARIA DJALVA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Itanhem, 
BA, nasc.: 01/06/1962, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Fidelcino Rodrigues de Oliveira e de Maria Senhora 
Oliveira de Souza.

O pretendente.: GILASIO COELHO DA SILVA, natural de Livramento de Nossa Se-
nhora, BA, nasc.: 29/08/1972, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Sebastião da Silva e de Maria Da Conceição 
Coelho. A pretendente.: SILVANA CRISTINA DE AGUIAR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/06/1992, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Severino Heleno de Aguiar e de Maria Soares da Silva.

O pretendente.: WANDAS SOUZA FARIAS, natural de Iguai, BA, nasc.: 13/02/1987, 
profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Carlos Fernando Souza Farias e de Maria Lucia Pereira de Souza. A pretendente.: 
CAMILA BARNABE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/09/1992, profi ssão: promoto-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Adão Barnabe da 
Vera Cruz Neto e de Maria Oleni Barnabe.

O pretendente.: DENIS RAFAEL DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/07/1993, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Mauricio Antonio dos Santos e de Maria Alila dos Santos. A pretenden-
te.: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/02/1996, 
profi ssão: aux.departamento pessoal, estado civil: solteira, residente e domiciliada no 
Itaim Paulista. fi lha de: Elias Ofelino dos Santos e de Marta de Oliveira Santos.

O pretendente.: CHIBUZOR COLLINS KAMA, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 
25/12/1990, profi ssão: engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Basil Kama e de Mary Kama. A pretendente.: PRISCILA SANTOS DE 
OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/08/1992, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sivirino Barbosa de Oliveira 
fi lho e de Edinalva Rosa dos Santos.

O pretendente.: RENAN DE SOUZA SANTOS, natural de Diamante do Norte, PR, 
nasc.: 27/09/1988, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Gerson dos Santos e de Sidney Dias de Souza Santos. 
A pretendente.: INGRID RAMSDORF NOHAMA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
18/04/1980, profi ssão: prendas domesticas, estado civil: divorciada, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Simão Atumi Nohama e de Ana Helga Ramsdorf 
Nohama.

O pretendente.: CLEITON BORGES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/03/1990, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: João Valdemiro dos Santos e de Ana Cristina Borges. A pretendente.: 
THAIS LIMA BARBOZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/10/1992, profi ssão: cood.
de nogociacão, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ro-
mero Ferreira Barboza e de Neide de Jesus Lima Barboza.

O pretendente.: FRANCISCO GARCIA SALDANHA, natural de Jaguaribe, CE, 
nasc.: 11/12/1972, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Anastacio Garcia Saldanha e de Alice Saldanha Garcia. 
A pretendente.: ANA QUELE PEREIRA DE CASTRO, natural de Senhor do Bon-
fi m, BA, nasc.: 04/03/1983, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Pio de Castro e de Vandira 
Pereira de Castro.

O pretendente.: BRUNO GOMES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 28/03/1992, profi ssão: encarregado estacionamento, estado civil: solteiro, 
residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Argemiro do Nascimento e de Odete 
Gomes dos Santos do Nascimento. A pretendente.: SAMARA ELIAS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 23/01/1991, profi ssão: inspetora de qualidade, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Amauri Elias e de Rosana 
Rodrigues Bento Elias.

O pretendente.: BRUNO BARBOSA MARTINS NOVAIS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 09/04/1989, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Antonio Martins Novais e de Silvana Barbosa Gonçalves. 
A pretendente.: JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/10/1991, profi ssão: arrematadeira, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Delmiro Justino do Nascimento e de Luiza Alves 
Nogueira.

O pretendente.: MARCOS DA SILVA PINTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/07/1958, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Miguel Benedito da Silva Pinto e de Auda Borges da Silva Pinto. A 
pretendente.: CLEUDENICE SANTOS SILVA, natural de iguai, BA, nasc.: 28/07/1970, 
profi ssão: autônoma, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Onesio Pereira dos Santos e de Lucilia Pinheiro.

O pretendente.: SIDNEI SILVA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/09/1962, 
profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Elias Pereira e de Orita Silva Pereira. A pretendente.: MARLUCE DA SILVA, 
natural de Pilar, AL, nasc.: 19/12/1978, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Pedro Balbino da Silva e de Berenice dos 
Santos Silva.

O pretendente.: ALEXANDRE EDUARDO FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/02/1974, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Gumercindo Pedro de Farias e de Ivone Sampaio de Faria. A preten-
dente.: FERNANDA ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/12/1981, 
profi ssão: professora de educação infantil, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Agatão Barbosa da Silva e de Elizabeth Alves da Silva.

O pretendente.: NILTON EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 28/04/1974, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Jakson Evangelista dos Santos e de Maria Neuza dos 
Santos. A pretendente.: SUELLEN APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/04/1990, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Jurandir Aparecido da Silva e de Iara Antonia da Silva.

O pretendente.: MARCELO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/08/1972, 
profi ssão: agente operacional, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Antonio Francisco de Oliveira e de Maria Josefi na Siqueira de Oliveira. A pre-
tendente.: GLORIA SANTOS DA SILVA, natural de Andorinha, BA, nasc.: 12/03/1977, 
profi ssão: auxiliar de professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Vicente Bibiano da Silva e de Cleuza Santos da Silva.

O pretendente.: ANDERSON DE MELO NICACIO, natural de Diadema, SP, nasc.: 
07/01/1980, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Antonio de Padua Nicacio e de Marina Pereira De Melo 
Nicacio. A pretendente.: DANIELA DE JESUS SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/12/1980, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Robson Rui Gomes Souza e de Janete Francisca de Jesus 
Souza.

O pretendente.: ANTONIO CURCINO BISPO, natural de Nova Soure, BA, nasc.: 
07/01/1950, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Salvador Curcino Bispo e de Marta da Silva Bispo. A pretendente.: 
CECILIA GREGORIA DA SILVA, natural de Morro do Chapeu, BA, nasc.: 14/12/1954, 
profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Gregorio da Silva e de Maria Ambrosia da Silva.

O pretendente.: MUZIE MICHAEL IGWE, natural de Okija, Nigeria, nasc.: 01/01/1982, 
profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Jud Igwe e de Merry Igwe. A pretendente.: TAMIRES GOES FONSECA, natural 
de juquia, SP, nasc.: 23/04/1997, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Adilson da Silva Fonseca e de Andrea Goes Floriano.

O pretendente.: CLAYTON ALEXANDRE MICHELETO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 03/02/1979, profi ssão: repositor, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Atilio Micheleto Neto e de Wanda Alexandre Micheleto. A 
pretendente.: VERA ALVES MARQUES SERAFIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/11/1978, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Adjaldino Marques Serafi m e de Herondina Alves de Barros.

O pretendente.: VALBER FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/01/1967, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Sebastião Ferreira da Silva e de Maria das Dores Silves-
tre. A pretendente.: MARIA VERONICA DOS SANTOS, natural de Caruaru, PE, nasc.: 
23/03/1971, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: José Bezerra dos Santos e de Josefa de Arruda Santos.

O pretendente.: RAIMUNDO BATISTA DE PAULA, natural de São Gotardo, MG, nasc.: 
23/08/1936, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Inacio de Paula e de Maria Batista de Paula. A pretendente.: 
MARIA NASCIMENTO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/03/1965, profi ssão: 
agente operacional, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Maximinio Nascimento Silva e de Evangelista Nascimento Silva.

O pretendente.: PAULO ROBERTO DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/10/1982, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Luiz de Sousa e de Maria Rodrigues de Sousa. A pretendente.: 
MARIA ZILDAMIR DA SILVA, natural de Luis Gomes, RN, nasc.: 03/01/1978, profi ssão: 
cabelereira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Pedro 
Jorge da Silva e de Maria Ines de Jesus.

O pretendente.: EMERSON VIDAL DE OLIVEIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
15/02/1983, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Carlos Pedro de Oliveira e de Maria Valdeci Vidal de Oliveira. A pre-
tendente.: SIMONE XAVIER DA SILVA SOARES, natural de Cachoeirinha, PE, nasc.: 
17/02/1986, profi ssão: supervisora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada na 
Vila Matilde. fi lha de: Sebastião Soares da Silva e de Maria Xavier da Silva Soares.

O pretendente.: SEBASTIÃO MENDES, natural de Serrana, SP, nasc.: 10/11/1946, pro-
fi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Agostinho Mendes e de Maura Fagundes. A pretendente.: MARIA ALICE RODRI-
GUES BRAGA, natural de Itaberai, GO, nasc.: 28/11/1951, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sebastiana Natividade 
Rodrigues Braga.
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O pretendente: ALLAN TIAGO MOREIRA DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (21/02/1989), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Moreira de Campos Filho e de Marlene 
dos Santos Campos. A pretendente: EDILENE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão fi scal de caixa, nascida em Mirangaba (Taquerendi) - BA, no dia (12/10/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Soares de Oliveira e de 
Ercilia Celina de Jesus.

O pretendente: RODRIGO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/07/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Severino Alves da Silva e de Aurenice Nunes de Andrade. A 
pretendente: MICAELLY ARAUJO FERRAZ DE MOURA, estado civil solteira, profi s-
são balconista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/12/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio Ferraz de Moura e de Maria 
das Graças Araujo.

O pretendente: LEANDRO MATIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/12/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Teixeira de Oliveira e de Maria Naide 
Matias Maciel. A pretendente: TATIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/01/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Damião Pereira da Silva e de 
Cicera dos Santos Silva.

O pretendente: LEANDRO LIMA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (15/12/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Rodrigues e de Nadja Aragão Lima Ro-
drigues. A pretendente: ANNE CAROLINE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/06/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Ferreira e de Aparecida Maiorani.

O pretendente: LOURISVALDO JOSÉ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Malhada (Parateca) - BA, no dia (30/01/1975), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco José de Souza e de Maria das Graças 
da Conceição. A pretendente: MARLENE AMERICO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Recife (São José) - PE, no dia (02/04/1971), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Americo da Silva e de 
Maria Apolonia da Silva.

O pretendente: EDUARDO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/11/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Jesus Santos e de Ironildes de Souza Santos. A 
pretendente: JÉSSICA BORNSHLEGELL BERTIN, estado civil solteira, profi ssão ban-
cária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (20/03/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Bertin e de Ivete Bornschlegell Bertin.

O pretendente: AGOSTINHO FRANCISCO PALLADINO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletronica, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (31/07/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Agostinho Palladino e de Miralva 
Alemar Almeida. A pretendente: ELAINE CRISTINA BARELA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/03/1965), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adevanir Barela e de Susana 
da Silva Barela.

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (23/12/1968), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves de Lima e de Antonia Gomes de Lima. 
A pretendente: MARICELMA SANTOS DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Jequié (Boaçu) - BA, no dia (07/03/1978), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Silva de França e de Edezia Santos de França.

O pretendente: ANTONIO ENOQUE BEZERRA AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor comercial, nascido em Recife (4º Distrito) - PE, no dia (19/07/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José Ramos Amorim e de Recili 
Wanderley Bezerra. A pretendente: KELLY EVA VICENTE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/05/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Enaldo Alexandre dos Santos 
e de Maria Angela Vicente dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BEZERRA DE LUCENA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Cabedelo - PB, no dia (25/03/1948), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Manuel Lucena Filho e de Francisca Bezerra de Lucena. A pretendente: 
GESITA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Timburi - 
SP, no dia (07/02/1960), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josué 
Francisco de Oliveira e de Izolina da Silva Leme de Oliveira.

O pretendente: CESAR RODRIGO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (27/06/1978), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria do Nascimento de Souza. A pretendente: 
GLAUCIA NUNES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (06/08/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Marcos Barbosa da Silva e de Maria Zezilé Nunes Barbosa.

O pretendente: JOÃO VITOR DE ARAUJO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/09/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves de Sousa e de Ana Maria de 
Araujo. A pretendente: VITORIA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/06/1999), residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Assis Herculino Lima e de Marcela 
Leandro dos Santos Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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


