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“Os conselhos 
raramente são bem 
recebidos e quem 
mais necessita dele 
é quem menos o 
aprecia”.
Conde de Chesterfi eld (1694/1773)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,19% Pontos: 
65.337,66 Máxima de +0,19% 
: 65.338 pontos Mínima de 
-0,41% : 64.943 pontos Volu-
me: 5,86 bilhões Variação em 
2017: 8,49% Variação no mês: 
3,88% Dow Jones: -0,25% Pon-
tos: 21.574,73 Nasdaq: +0,47% 
Pontos: 6.344,31 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1547 Venda: R$ 
3,1552 Variação: -0,87% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,23 Venda: 
R$ 3,33 Variação: -0,6% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1662 Venda: 
R$ 3,1668 Variação: -0,48% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,0900 Venda: R$ 3,3000 Va-
riação: -0,81% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,49% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: 1.241,90 a onça-troy 
(1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,01% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,150 
Variação: -0,67%.

(agosto) Cotação: R$ 3,1660 
Variação: -0,81% - Euro Compra: 
US$ 1,1555 (às 17h35) Venda: 
US$ 1,1555 (às 17h35) Variação: 
+0,68% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6440 Venda: R$ 3,6460 
Variação: -0,22% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5430 Venda: R$ 
3,7970 Variação: -0,16%.

Futuro: +0,24% Pontos: 65.760 
Máxima (pontos): 65.780 Míni-
ma (pontos): 65.375. Global 40 
Cotação: 952,570 centavos de 
dólar Variação: +0,61%.

O comportamento das 
commodities (pro-
dutos agrícolas e mi-

nerais comercializados no 
mercado internacional), em 
especial petróleo e minério, 
responderá pelo aumento de 
12,8% das exportações este 
ano, de acordo com a revisão 
da balança comercial para 
2017, divulgada ontem (18) 
pela Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB). Os 
dois produtos têm grande 
destaque nas exportações, 
segundo o presidente da AEB, 
José Augusto de Castro, tendo 
em vista o aumento signifi ca-
tivo registrado tanto em quan-
tidade como em preço médio 
para o petróleo, e em termos 
de preço para minérios. 

Castro observou que tam-

     

AEB estima que commodities 
responderão pelo aumento 
de 12,8% das exportações

bém a soja terá participação 
no crescimento das exporta-
ções, devido ao aumento da 
quantidade embarcada. “Esses 
são os três fatores básicos que 
ajudam a explicar esse aumento 
de 12,8% nas exportações”, 
disse. Os dados revisados e 
projetados pela AEB indicam 
que as exportações alcançarão 
US$ 209,017 bilhões, enquanto 
as importações somarão US$ 
145,795 bilhões, com expansão 
de 6%. O superávit comercial 
atingirá o recorde de US$ 63,222 
bilhões, com alta de 32,6%.

O superávit histórico da 
balança comercial, segundo a 
AEB, colocará o Brasil entre 
as cinco nações de maiores 
superávits do mundo, atrás da 
China, Alemanha, Coreia do 
Sul e Rússia. O crescimento 

de 12,8% das exportações, 
superior ao incremento de 2% 
previsto para o comércio glo-
bal em 2017, levará o Brasil a 
ganhar uma posição no ranking 
mundial de países exportado-
res, subindo da 25ª para a 24ª 
classifi cação. Castro lembrou 
que há três anos, o Brasil ocu-
pava o 21º posto no ranking e 
está apenas “recuperando um 
degrau perdido no passado”.

O presidente da AEB disse 
que o Brasil tem muito que 
crescer. No que se refere às 
exportações de produtos bási-
cos, que não dependem do país, 
mas do mercado externo, ele 
disse que “o Brasil está muito 
bem”. Ressaltou, entretanto, 
que no que depende do país, 
que são as exportações de 
manufaturados, “o Brasil está 

O comportamento das commodities, em especial petróleo e minério, responderá pelo aumento de 

12,8% das exportações este ano, de acordo com a revisão da balança comercial para 2017.

mal”. Segundo ele, a projeção 
de aumento de 6,8% para 
os produtos manufaturados 
brasileiros este ano se deve, 
quase exclusivamente, à Ar-
gentina. As exportações de 
manufaturados do Brasil de 
2015, 2016 e parte deste ano 

serão menores do que foram 
em 2006. “Estamos dez anos 
parados no tempo”.

De acordo com relatório da 
OMC, o Brasil está fora das 
cadeias globais de valor, con-
centradas nos Estados Unidos 
e na União Europeia, porque 

as exportações brasileiras 
de manufaturados são todas 
direcionadas para a América 
do Sul. “O fato de o Brasil não 
integrar as cadeias globais de 
valor faz com que nós vivamos 
um isolamento comercial”, 
disse (ABr).

Deputada Tereza Cristina fala sobre reunião com Temer.

Brasília - O presidente Mi-
chel Temer (PMDB) entrou 
no corpo a corpo ontem (18), 
para atrair parlamentares ao 
PMDB em disputa pelo DEM. 
A ideia é evitar a ampliação 
dos quadros do DEM, partido 
do primeiro da linha suces-
sória ao Palácio do Planalto, 
Rodrigo Maia, que surgiu 
antes da votação na Comissão 
de Constituição da Câmara, 
quando ainda se temia que o 
presidente pudesse ser der-
rotado na admissibilidade da 
denúncia do procurador da 
República, Rodrigo Janot.

Depois de ter recebido o de-
putado Danilo Forte (PSB-CE) 
no gabinete na segunda-feira 
(17), ontem (18), Temer se 
encontrou novamente com 
ele e outros quatro deputados 
dissidentes do PSB, na casa da 
líder da agremiação na Câmara, 
Teresa Cristina (MS), para um 
café da manhã que durou uma 
hora e 30 minutos. A bancada 
tem 37 deputados e cinco 
senadores. Esse movimento 
já havia surgido na semana 
passada, quando deputados e 
senadores do PSB começaram 
a agir em bloco, demonstrando 
o incômodo em permanecer na 

Além de quitar dívidas, sobrou 

também para consumir.

Rio - O saque de contas inativas 
do FGTS ajudou a aumentar a 
intenção de compras do brasi-
leiro em julho, segundo Juliana 
Serapio, assistente econômica 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). A Intenção 
de Consumo das Famílias (ICF) 
teve uma leve alta de 0,2% em 
julho ante junho, para 77,3 pon-
tos. Em relação a julho do ano 
passado, houve um aumento de 
12,5%. “Houve um aumento na 
intenção de compras de bens 
duráveis. A gente atribui isso a 
um saldo do FGTS que foi usado 
no consumo. Pesquisas mostram 
que boa parte desses recursos foi 
usada para quitar dívidas, mas 
sobrou também para consumir”, 
disse Juliana Serapio. 

Após duas elevações conse-
cutivas, o item Momento para 
Duráveis apresentou ligeira 
queda de 0,1% em julho ante 

Moro repassa triplex 
para a Petrobras

O apartamento tríplex do 
Condomínio Solaris, no Guaru-
já, peça central do julgamento 
em primeira instância que 
condenou o ex-presidente Lula 
a nove anos e meio de prisão, 
será repassado à Petrobras. A 
decisão é do juiz federal Sérgio 
Moro, no despacho publica-
do em resposta a embargos 
de declaração da defesa do 
ex-presidente no processo. 
“Tanto o produto do confi sco 
criminal como o valor mínimo 
para a reparação dos danos são 
devidos à Petrobras”, escreveu 
o juiz.

O despacho de Sérgio Moro 
também aponta a Petrobras 
como destinatária dos valores 
de reparação de danos a que 
os réus foram condenados a 
pagar. A decisão inclui os R$ 
16 milhões da suposta conta-
-corrente compartilhada entre 
a OAS Empreendimentos e o 
PT (ABr).

A Receita Federal identifi cou 
milhares de brasileiros que 
possuem imóveis no exterior, 
mas não declararam os bens 
no Brasil. Só em Miami foram 
identifi cados 2,1 mil brasileiros 
que adquiriram imóveis em 
2015 por meio de empresas 
limitadas, sem declará-los. 
Um dos detalhes que chama-
ram a atenção dos auditores 
brasileiros é que 75% desses 
imóveis foram pagos à vista, 
em dinheiro.

De acordo com o subsecretá-
rio de Fiscalização da Receita, 
Iágaro Jung Martins, esses 
proprietários serão alvos de 
fi scalização a partir de agosto, 
quando termina o prazo de 
adesão do Regime de Regula-
rização Cambial e Tributária.

“Chamou a atenção da gen-
te e das autoridades norte-
-americanas o fato de que os 
brasileiros, embora sejam a se-
gunda nacionalidade que mais 
adquire imóveis em Miami, são 
os que compram os imóveis 
mais caros”, disse o secretá-
rio ao apresentar um balanço 
das fi scalizações feitas pela 
Receita no primeiro semestre 
de 2017. Segundo Martins, os 
brasileiros são responsáveis 
por 12% de todas as aquisições 

Divulgação

Os desembolsos do BNDES 
no primeiro semestre de 2017 
somaram R$33,5 bilhões, queda 
de 16,6% em relação ao volume 
de empréstimos nos primeiros 
seis meses do ano passado. O 
número foi apresentado ontem 
(18) pelo superintendente da 
Área de Operações Indiretas do 
banco, Marcelo Porteiro, e pelo 
superintendente da Área de 
Planejamento e Pesquisa, Flavio 
Giambiagi, na sede da institui-
ção, no centro do Rio. Segundo 
Porteiro, “com a crise, bancos 
se retraíram e buscaram níveis 
maiores de rating e garantias”.

Apesar da queda no acumula-
do do semestre, os números de 
junho já apresentam sinais de 
melhora, de acordo com Giam-
biagi. “Nas consultas por novos 
financiamentos, tivemos, em 
junho, aumento frente junho de 
2016, depois de meses operando 
abaixo”, comparou. Do total 

Subsecretário de Fiscalização da 

Receita, Iágaro Jung Martins.

Receita recupera 
R$ 73,6 bilhões
em impostos
não pagos

O total de créditos tributários 
(impostos não pagos, multas 
e juros) recuperados pela Re-
ceita no primeiro semestre foi 
de R$ 73,636 bilhões em lan-
çamentos. O valor representa 
aumento de 12,6% na compa-
ração com o mesmo período de 
2016, quando foram anotados 
R$ 65,4 bilhões. Do total, R$ 4 
bilhões vieram de autuações 
relacionadas à Lava Jato. De 
2015 a 2017, o total recuperado 
com a operação chega a R$ 12,8 
bilhões.

“Foi o segundo melhor pri-
meiro semestre da história 
da fi scalização da Receita. Os 
auditores botaram a faca nos 
dentes e entregaram um re-
sultado bastante signifi cativo. 
O principal deles é o grande 
volume de crédito tributário 
de contribuição previden-
ciária. Tivemos aumento de 
54% no combate à sonegação 
previdenciária. Quando o país 
está discutindo a reforma da 
Previdência, a Receita, que tem 
responsabilidade sobre metade 
desse problema, está dando a 
resposta”, disse o subsecretário 
de Fiscalização, Iágaro Jung 
Martins, ao divulgar o balanço, 
em Brasília (ABr).

Menor temperatura
A massa de ar polar que atua 

sobre o Sul do país provocou, na 
última madrugada, a temperatura 
mais baixa do ano no país. O frio 
mais intenso registrado pelo Inmet 
foi de -7,4ºC na localidade de Morro 
da Igreja, no município de Bom 
Jardim da Serra, região serrana 
de Santa Catarina. A segunda tem-
peratura mais baixa foi registrada 
em São Joaquim, também na serra 
catarinense (-4,8ºC). 
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Saque do FGTS inativo aumentou 
intenção de compras de brasileiros

comparação muito baixa. Mas 
também houve contribuição 
recente do IPCA, que mostrou 
defl ação de 0,23% em junho, e 
dos dados do Caged do Minis-
tério do Trabalho, que registra-
ram criação de vagas formais 
em junho, pelo terceiro mês 
consecutivo. “O mercado de 
trabalho é a principal variável 
para o aumento no consumo”, 
lembrou a assistente econômi-
ca da CNC. 

No ICF de julho, o compo-
nente Emprego Atual cresceu 
0,3% em relação ao mês ante-
rior, para 107,5 pontos, único 
subitem acima da zona de indi-
ferença de 100 pontos. Na com-
paração anual, o crescimento 
foi de 6,9%. O porcentual de 
famílias que se sentem mais 
seguras em relação ao emprego 
atual foi de 31,3%, ante uma 
fatia de 31,2% em junho (AE).

junho, mas, em relação a julho 
de 2016, o componente teve 
um salto de 25,8%, o oitavo 
aumento consecutivo. Segundo 
Juliana, as elevações expres-
sivas na comparação com o 
mesmo mês do ano passado são 
decorrentes de uma base de 

Brasileiros com imóveis 
não declarados em Miami 

de imóveis em Miami. 
“Em 2015 os brasileiros ad-

quiriram US$ 730 milhões em 
imóveis nos Estados Unidos. É 
um valor médio de aquisição de 
R$ 766 mil, e 43% desses imó-
veis foram adquiridos por meio 
de sociedades limitadas, e não 
declaram no imposto de renda”, 
informou. “A partir dessas in-
formações e de trabalhos feitos 
por auditores, estão sendo 
identifi cados contribuintes que 
não entraram na repatriação. 
Estamos acompanhando-os. 
Quem não declarou esses valo-
res terá de pagar os tributos”, 
disse o subsecretário (ABr).

Temer tenta atrair deputados ao PMDB 
para evitar ampliação do DEM

que não há como acontecer uma 
saída em bloco porque existem 
“muito problemas regionais” a 
serem resolvidos e “cada caso 
é um caso”

Por isso mesmo, prosseguiu, 
“não se trata de debandada do 
partido”. Segundo a líder do 
PSB na Câmara, 12 agremia-
ções já procuraram os dissi-
dentes do PSB, mas ainda há 
disposição de conversar com o 
próprio partido. “Estamos sen-
do muito procurados”, afi rmou 
Cristina, que acrescentou, no 
entanto, que, no encontro en-
tre Temer e os parlamentares, 
não se tratou só disso, mas da 
necessidade de facilitação das 
regras tributárias (AE).

legenda por estarem votando 
contra orientação da sigla e a 
favor do governo.

“O presidente disse-nos que o 
PMDB está de portas abertas e 
que seria muito bom se pudés-
semos nos juntar a eles”, afi rmou 
Cristina, ao relatar à reportagem 
o que Temer disse aos pessebis-
tas. Ela lembrou que pouco me-
nos da metade dos 37 integrantes 
da Casa se rebelou em relação 
às orientações do PSB e tem 
fi cado ao lado do presidente nas 
votações. O partido tem hoje um 
ministro, das Minas e Energia, 
Fernando Bezerra Coelho, que 
integra a ala insatisfeita com a 
legenda. Cristina disse que todos 
ainda conversam com a sigla e 

Desembolsos do BNDES 
caíram 16,6%

de desembolsos do BNDES no 
primeiro semestre, 40% se des-
tinaram a micro, pequenas e mé-
dias empresas com faturamento 
anual de até R$ 300 milhões e 
alcançaram R$ 13,3 bilhões em 
173 mil operações no período. 
De acordo com a instituição, o 
setor teve a maior participação 
nos empréstimos no primeiro 
semestre nos últimos seis anos.

O resultado, de acordo com o 
banco, tem relação a uma série 
de iniciativas da instituição para 
ampliar e simplifi car o acesso 
do segmento ao crédito, que é 
uma das prioridades das novas 
políticas operacionais divulgadas 
em janeiro. As aprovações do 
Finame, linha de crédito para 
bens de capital, registraram alta 
de 42% nos seis primeiros meses 
do ano, atingindo R$ 11 bilhões. 
Para a agropecuária, os emprés-
timos chegaram a R$ 6,9 bilhões 
no mesmo período (ABr).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para T : 3106-4171netjen@netjen.com.br

OPINIÃO
Consumo de 

informação: o desafi o 
da Geração Millennial

Eles são uma geração 

diferente de tudo o que 

já vimos em relação à 

sociedade de produção 

e de consumo que 

permeou os últimos três 

séculos

No decorrer da história 
humana recente, os 
agricultores ficaram 

presos a seus campos e pas-
tagens; os industriais, a suas 
fábricas; e os famosos “mad 
men”, a seus escritórios. Mas 
os Millennials não estão presos 
a absolutamente nada - ou 
melhor, apenas a seus devices 
conectados à torre de celular 
mais próxima ou a uma “wi-fi  
zone”.

Também conhecida como 
Geração Y, ela é composta por 
aquelas pessoas que nasceram 
entre o começo dos anos 80 e o 
fi nal dos anos 90 - e representa, 
atualmente, cerca de 20% da 
população mundial - no Brasil, 
são 55 milhões de pessoas, 
entre os 18 e os 34 anos de 
idade, dados do IBGE. Ou seja, 
você tem, com certeza, mui-
tos amigos nessa faixa etária 
e nem havia percebido suas 
características. Por defi nição, 
são jovens que nasceram com 
a certeza de que é possível co-
locar a vida inteira (incluindo 
relacionamentos, entreteni-
mento e todo tipo de dados 
pessoais ou profi ssionais) em 
seu bolso - literalmente.

Foi pensando nas necessida-
des e novas formas de consumo 
de informação dos Millennials 
que o PayPal Brasil, no último 
mês de abril, encomendou 
à MindMiners, especializada 
em big data, uma pesquisa 
específi ca a respeito do assun-
to - divulgada integralmente 
na edição 2017 do Anuário 
Brasileiro da Comunicação 
Corporativa, publicado pela 
MegaBrasil.

O estudo traz resultados 
bastante interessantes. O 
WhatsApp, por exemplo, lidera 
quando o assunto é “veículo 
de comunicação mais usado”. 
Já o Google foi o mais citado 
como fonte de informação 
e veículo de conhecimento/
aprendizado. Não por acaso, 
as chamadas mídias tradicio-
nais (principalmente revistas 
e jornais impressos e online) 
apresentaram índices bem 
mais modestos.

Um dado inusitado: cerca 
de um terço dos entrevistados 
pela MindMiners passa mais de 
3 horas por dia no Facebook, 
mas menos de 3% avaliam que 
a rede social é um veículo de 
comunicação confi ável. E 95% 
garantem que verifi cam a ve-
racidade das notícias antes de 
compartilhá-las em seus perfi s. 
Será mesmo?

Também de acordo com o 
estudo, o veículo mais usado 
pelos Millennials como fonte 
de informação é o Google 
(66,3%), seguido por Face-
book (55%) e pela TV (51,3%). 
Do outro lado da balança, jor-
nais impressos foram citados 
por somente 9,7% e revistas 
impressas, por 7,7%.

O veículo mais usado como 

fonte de conhecimento/apren-
dizado é o Google (para fazer 
pesquisas), com 75,7%, segui-
do por YouTube (71,3%), TV 
(31,3%) e Facebook (26%). Do 
outro lado da balança, revistas 
impressas e rádios foram cita-
das por 8,7% (cada). Os jornais 
impressos fi caram em último 
lugar, com 7,3%.

Dentre as páginas do Face-
book mais acessadas porque 
confiáveis, os líderes (em 
ordem decrescente) são G1/
Globo, UOL, Folha de S. Paulo, 
Veja e Exame. Já dentre os jor-
nais diários mais lidos, Folha, 
Estadão e O Globo lideram. E 
dentre as revistas mais lidas 
estão Veja, Exame, Superinte-
ressante e Época nesta ordem.

Mas um fato preocupa bas-
tante: 88,4% dos entrevistados 
que disseram acessar a edição 
online de jornais não têm as-
sinatura do veículo. Ou seja, 
usam acessos de amigos e/
ou familiares. Quando a fonte 
de informação são revistas 
online, essa porcentagem cai 
para 82%.

De maneira geral, 38% dos 
Millennials garantem que, ao 
clicar no link de uma matéria, 
fazem questão de ler o texto 
inteiro; e 5,7% confessam 
que só leem o título e o pri-
meiro parágrafo. Outros 56% 
dizem que o nível de leitura 
depende da matéria.s temas 
campeões de leitura, segundo 
a MindMiners, são: variedades/
entretenimento (52,7%); saú-
de (47,3%); mundo (46,3%); e 
ciência (37,1%). Os temas que 
geram menor índice de leitura 
completa são fashion (15,2%); 
sustentabilidade (16,6%); e 
turismo (18,4%). Já os temas 
campeões de leitura do título 
e do primeiro parágrafo são: 
política (39,5%); economia 
(38,4%); saúde (29,7%); 
variedades/entretenimento 
(29,2%); e ciência (28,6%).

Como você pode ver, a pes-
quisa é bastante ampla (os 
dados acima são highlights 
somente) e fomenta uma série 
de indagações pertinentes. 
Isso porque comunicar é um 
desafi o constante para todos 
nós que trabalhamos nessa 
área, e o estudo da MindMiners 
nos mostra que esse desafi o é 
ainda maior quando o público 
a ser impactado são os Mil-
lennials. Mais do que nunca, 
informação de qualidade sobre 
esse público é fundamental 
para que as empresas possam 
se manter à frente (ou pelo 
menos no mesmo passo) de 
suas demandas.

Para encerrar, outro dado 
que precisa ser levado em 
consideração, quando olhamos 
mais atentamente para esta 
geração, vem de pesquisa da 
Accenture anunciada no início 
deste ano: daqui a uma déca-
da, ela representará mais de 
75% da força de trabalho no 
mundo inteiro. Ou seja, estará 
dando as cartas. Está mais do 
que na hora de entendermos 
como esses jovens pensam, 
se comunicam e consomem 
informação.

 
(*) - É diretora de Comunicação do 

PayPal para a América Latina.

Tania Magalhães (*)
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Os “caprichos” do príncipe 
George, filho de William e 
Kate Middleton, na chegada à 
Polônia na segunda-feira (18) 
chamaram a atenção dos jornais 
ao redor do mundo. Isso porque 
o terceiro na linha sucessória da 
coroa protagonizou cenas não 
habituais quando o assunto é 
a realeza.

Assim que a família come-
çou a descer do avião, George 
hesitou e relutou em deixar a 
aeronave. Ao descer as escadas, 
sempre segurando fi rmemente 
a mão de William, ele voltou a 

fazer bicos e caretas nos cum-
primentos ofi ciais. O duque de 
Cambridge, então, conversou 
com o pequeno que seguiu de 
cara amarrada.

Por sua vez, a pequena Char-
lotte fi cou muito simpática no 
colo da mamãe e acenou para 
todos os presentes. A mídia 
britânica começou, então, a 
chamar o pequeno príncipe 
de “Tímido George” por conta 
de sua relutância em eventos 
públicos. A família real continua 
em visita na Polônia e, de lá, se-
gue para a Alemanha (ANSA).

Espanha emite 
ordem de 
captura contra 
Teixeira

A Justiça espanhola emitiu 
uma ordem internacional de 
captura contra o ex-presiden-
te da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) Ricardo 
Teixeira, informou o site 
espanhol “Cronica Global”. 
O pedido seria baseado na 
participação do ex-cartola em 
um esquema montado pelo 
ex-presidente do Barcelona, 
Sandro Rosell, e que teria 
desviado milhões de dólares 
na organização de amistosos 
da seleção brasileira.

De acordo com o portal, o 
pedido de prisão foi emitido 
pela juíza Carmen Lamela, da 
Audiência Nacional , no dia 12 
de junho, 15 dias após a prisão 
de Rosell. Para ela, “Teixeira 
obteve de forma indireta, 
mediante um emaranhado 
societário que se nutria da 
renda proveniente do abono 
da ISE (empresa beneficiária 
dos direitos audiovisuais de 
23 partidas da seleção do 
Brasil) para a Uptrend (so-
ciedade com contas ocultas 
em Andorra), grande parte 
dos 8.393.328 euros que ISE 
pagou para a Uptrend pela 
suposta intermediação dessa 
última”.

O Brasil tem um tratado de 
extradição com a Espanha, 
mas mesmo em caso de prisão, 
pelo fato de Teixeira morar no 
Brasil, a chance de extradição 
é quase nula (ANSA).

Black Hole Horizont, do alemão Thom Kubli em exposição

no File, forma grandes bolhas de sabão a partir

do som emitido por três buzinas.

“Este é um festival que 
acontece há 18 anos 
e a gente vem, ao 

longo desse tempo, tentando 
estimular, promover e divulgar 
as produções estéticas que 
são feitas para essa área [arte 
digital]. O File é uma plataforma 
cultural que estimula o desen-
volvimento desses projetos e 
anualmente tem a oportuni-
dade de exibir e compartilhar 
com o público”, disse a curadora 
Paula Perissinotto durante 
abertura do evento.

Black Hole Horizont (na 
foto), do alemão Thom Ku-
bli, é uma obra que chama a 
atenção dos visitantes, com a 
formação de grandes bolhas de 
sabão a partir do som emitido 
por três buzinas. Formada 
por aparelhos parecidos com 
buzina de navio,  a obra é uma 

A Netfl ix anunciou que conseguiu 5,2 milhões 
de novos assinantes durante o segundo trimestre 
de 2017, superando a expectativa de 3,2 milhões 
elaborada pela empresa. A informação foi divulga-
da através de uma carta a seus investidores ontem 
(18). No mesmo comunicado, a companhia afi rmou 
ter ultrapassado a marca de 100 milhões de clientes 
pelo mundo, consolidando-se com folga como líder 
mundial de assinantes pagos para um serviço de 
streaming de vídeo. Os lucros da Netfl ix também 
foram altos. 

A empresa registrou um avanço econômico de 60% 
no segundo trimestre em relação ao mesmo período 
de 2016, saindo dos US$ 40,8 milhões e saltando para 
US$ 65,6 milhões. Além disso, a Netfl ix atingiu pela 
primeira vez um maior número de assinantes no exte-
rior do que nos Estados Unidos - 52,03 milhões contra 
51, 92 milhões. A companhia explicou que a série “13 
Reasons Why” e a nova temporada do drama político 
“House of Cards” ajudaram a atrair mais assinantes 
no segundo trimestre, que economicamente costuma 
ser o mais moderado do ano (ANSA).

Trump afi rmou que os EUA ‘não fi carão imóveis

enquanto a Venezuela cai’.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ame-
açou impor sanções econômi-
cas à Venezuela se o governo 
de Nicolás Maduro não desistir 
de eleger uma Assembleia 
Constituinte no próximo dia 
30. A ameaça está em um 
comunicado divulgado pela 
Casa Branca um dia depois de 
98% dos participantes de um 
plebiscito informal da oposi-
ção terem rejeitado a proposta 
do presidente venezuelano 
de reescrever a Constituição 
do país.

“O povo venezuelano dei-
xou claro mais uma vez que 
está ao lado da democracia, 
da liberdade e do Estado de 
Direito. E mesmo assim suas 
fortes e corajosas ações con-
tinuam sendo ignoradas por 
um péssimo líder que sonha 
em se tornar um ditador”, diz 
a nota de Trump. Em seguida, 
ele afi rma que os EUA ‘não 
ficarão imóveis enquanto 
a Venezuela cai’. “Se o re-
gime de Maduro impor sua 
Assembleia Constituinte em 

K
ris

 Q
ua

/F
ile

K
ev

in
 L

am
ar

qu
e/

R
eu

te
rs

Festival de arte digital traz mais de 
350 obras e atividades a São Paulo

A 18ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), um dos maiores encontros do 
país sobre arte e tecnologia, começou ontem (17) fi ca em cartaz até 3 de setembro no Centro Cultural 
da Fiesp (Av.Paulista, 1313), com mais de 350 obras, incluindo instalações interativas, obras de 
realidade virtual, animações, games e mostra de videoarte, além de ofi cinas gratuitas

Jolliffe, representa o desejo 
das pessoas de mostrar sempre 
seu melhor lado. 

Oficinas com educadores 
da ciência da computação e 
artistas buscarão uma imersão 
experimental na essência da 
linguagem binária. O objetivo 
é a transferência de conhe-
cimento e a pesquisa sobre 
o uso da computação para 
fi ns artísticos, difundindo a 
tecnologia como linguagem 
criativa e como processo de 
desenvolvimento artístico. “A 
ideia é oferecer o acesso a um 
certo conhecimento que muitas 
vezes tem que se pagar muito 
caro para ter. Nessas ofi cinas 
as pessoas podem ter contato 
com profi ssionais que já desen-
volvem trabalhos nessa área e 
adquirir algum conhecimento”, 
destacou Paula (ABr).

máquina que transforma o som 
em objetos tridimensionais 
– as bolhas que se espalham 

pelo espaço da exposição. A 
escultura interativa Perfect 
View, do canadense Daniel 

Trump ameaça impor sanções 
econômicas à Venezuela

30 de julho, os EUA adotarão 
pesadas sanções econômicas”, 
acrescenta. Maduro vem re-
cebendo pressões de todos os 
lados para cancelar a Consti-
tuinte, inclusive do Brasil e da 
União Europeia. 

Por conta disso, o presidente 
foi à televisão e chamou de 
“insolente” a alta representante 
da UE para Política Externa, 
a italiana Federica Mogherini, 
que cobrara a revogação da elei-

ção. “Na Venezuela, mandam 
os venezuelanos. Você errou 
de país, Federica Mogherini, 
a Venezuela não é uma co-
lônia europeia”, declarou. A 
Constituinte foi convocada em 
meio à crise política que atinge 
o país, que já deixou quase 
100 mortos, e é criticada pela 
oposição, a qual pede para o 
Maduro antecipar o fi m de seu 
mandato e realizar eleições 
presidenciais (ANSA). 

Netfl ix passa dos 100 milhões de assinantes

‘Birra’ de príncipe George 
chama atenção na Polônia

A ONU e o mundo come-
moraram ontem (18), o Dia 
Internacional Nelson Mande-
la, que presta um tributo ao 
líder sul-africano conhecido 
internacionalmente. Para o 
secretário-geral da Nações Uni-
das, António Guterres, a melhor 
homenagem que pode ser pres-
tada a esse grande homem “não 
são palavras ou cerimônias, mas 
ações que melhorem o mundo”.

Ontem, a ONU se uniu à 
Fundação Mandela pedindo a 
pessoas que façam a diferença 
em suas comunidades. Funcio-
nários das Nações Unidas ao 
redor do mundo marcaram o dia 

sendo voluntários para o serviço 
público. Guterres lembrou que 
o presidente da Assembleia 
Geral da ONU, Peter Thomson, 
está dando um grande exemplo 
disso e como voluntário em uma 
ação ambiental em Nova York.

Para o chefe da ONU, todos 
podem fazer a diferença na 
promoção da paz, dos direitos 
humanos, do desenvolvimento 
sustentável e de vidas de digni-
dade para todos. Segundo ele, 
todos podem ser inspirados 
pelo exemplo de Nelson Man-
dela e suas famosas palavras: 
sempre parece impossível, até 
que alguém faça (ONU News).

Ações que melhorem o mundo são 
melhor homenagem a Mandela
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Lei da terceirização pode 
ajudar a criar novos 
postos de trabalhos

A aprovação do projeto 

de terceirização, pela 

Câmara é um passo 

importante para o 

rejuvenescimento das 

relações trabalhistas 

Uma legislação que regu-
lamenta a atividade de 
terceirização entrega a 

segurança jurídica necessária 
para empregadores e empre-
gados, possibilitando a geração 
de novas oportunidades de 
trabalho e renda. As relações 
trabalhistas, no Brasil, são 
extremamente protecionistas, 
desatualizadas e refl etem uma 
realidade de quase um século 
atras, o que tornam o varejista, 
um verdadeiro herói. 

A proposta aprovada fl exi-
biliza a terceirização e regula-
menta a prestação de serviços 
temporários. Ela amplia a 
possibilidade de oferta desses 
serviços tanto para atividades-
-meio (que incluem funções 
como limpeza, vigilância, 
manutenção e contabilidade), 
quanto para atividades-fim 
(que inclui as atividades es-
senciais e específi cas para o 
ramo de exploração de uma 
determinada empresa).Tam-
bém amplia o uso de trabalho 
temporário dos atuais três me-
ses para seis meses, prorrogá-
veis por mais 90 dias, medidas 
excelentes para um varejo que 
acredita no crescimento do 
mercado.

No varejo há um represa-
mento das oportunidades de 
trabalho, o varejista é grande 
parte das vezes o primeiro 
empregador: é o varejista que 
ensina o empregado, dá-lhe 
valores da relação empregado/
empresário, de cidadania, de 
atendimento; toda a formação 
e informação de mercado de 
trabalho é ônus das empresas 
de varejo. 

No entanto a legislação 
anterior contribuía para uma 
precarização dessa relação 
e um ônus desproporcional 

entre o dever do empresário 
e o direito do empregado. O 
medo da legislação trabalhista 
refl ete, diretamente, no preço 
dos produtos e serviços comer-
cializados, fazendo com que 
os empregadores deixam de 
contratar por medo de terem 
de aumentar em demasia os 
seus produtos e serviços, pela 
provisão necessária em caso 
de uma demissão.

A terceirização regulamenta 
o que já ocorre há cerca de 20 
anos, quer seja no setor privado 
como no público e dessa forma 
não há de se falar em uma 
“precarização do emprego”, 
entendemos que a segurança 
jurídica, ora imposta, reduz 
riscos, aumenta a competitivi-
dade e servirá como promotora 
da geração mais empregos. No 
varejo a terceirização garante 
um movimento refl exo positi-
vo, qual seja: a especialização 
da mão de obra  que mais 
bem preparada busca melhor 
remuneração.

Não se observa, na prática, 
que nenhum direito do em-
pregado tenha sido removido, 
apenas facilitando a contrata-
ção e assim melhorando a atual 
situação do desemprego que 
assola o pais e que atinge a eco-
nomia de forma tão negativa.

Segundo estudo realizado 
pela Deloitte, em parceria com 
a CNI, o Brasil, dentro de 17 pa-
íses pesquisados, é o único que 
segrega atividades em meio e 
fi m. Essa pesquisa, teve como 
objeto, dentro outros, países 
como: Colômbia, Peru, China 
Alemanha e Bélgica.

Mais uma vez se comprova 
que, o que existe somente no 
Brasil, diferente de jabuticaba, 
não pode estar correto. Finali-
zando, devemos entender que 
estamos no século XXI, onde os 
empreendimentos vencedores 
são os horizontalizados e não 
aqueles verticalizados.

(*) - É contador e diretor da Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas 

do Estado de São Paulo, entidade que 
representa 150 mil lojistas e possui 

mais de 90 CDLs no estado.

Roberto Folgueral (*)

A - Projetos de Leitura
No próximo dia 25 (terça-feira), quem passar pelo Aeroporto de Congo-
nhas poderá encontrar um livro esquecido propositalmente nos assentos 
do aeroporto. Pode pegar e levar com a condição de, após a leitura, deixá-lo 
em outro local público. O projeto ‘Viajando na Leitura’ é realizado pelo 
Grupo Projetos de Leitura em parceria com a Infraero em comemoração 
do Dia Nacional do Escritor. A ação terá início às 8h00 e se estenderá 
até às 14h00, tendo como ponto de referência o local de embarque dos 
passageiros. Serão doados 1.500 livros para o público infantil, juvenil e 
adulto, com a fi nalidade de fomentar a leitura e promover a circulação 
dos livros doados. Nos exemplares, o leitor encontrará um adesivo na 
capa, com a frase: “Leia-me e me esqueça por aí”. Mais informações no 
site: (www.projetosdeleitura.com.br).

B - Fashion Week
O Mega Polo Moda (R.Barão de Ladário 670, Brás), maior shopping 
atacadista do país, apresenta entre este domingo (23) e terça-feira (25), 
a 23ª edição do Mega Fashion Week, evento que lança as tendências e 
novidades de mais de 350 marcas para a Primavera/Verão. Pela primeira 
vez, o shopping abrirá suas lojas no domingo. E de maneira inédita, 
recebe mais de 1300 convidados para compras, um coquetel e um show 
exclusivo com a dupla Fernando e Sorocaba. O shopping ainda sorteará 
R$100 mil em compras e um carro. Serão exibidos diversos looks de 
moda feminina, masculina, infantil, plus size e acessórios, que estarão 
nas ruas do Brasil na próxima estação. A cada dia serão três desfi les: 
10h30, 13h30 e 15h. Mais informações: (www.megapolomoda.com.br).

C - Maratona do Desenvolvimento 
O Grupo Rio Quente realiza, entre os dias 4 e 6 de agosto, a primeira 
edição brasileira de um hackathon para Turismo e Entretenimento, 
maratona de desenvolvimento em que profi ssionais projetam e execu-
tam soluções inovadoras a partir de temas e demandas propostos por 
um time de negócios. Para repensar o que é essencial para o cliente, a 
experiência de viagem e o alto desempenho das quatro empresas que 
compõem o Grupo – Rio Quente Resorts, Valetur Viagens, Hot Park e 
Rio Quente Vacation Club -, o hackathon terá a duração de 38 horas 
de atividades, no Hotel Turismo, no Rio Quente Resorts. As inscrições 
vão até o próximo dia 24: (www.gruporioquente.com.br/hackathon/). 
Podem participar programadores, designers gráfi cos e de interface, 
desenvolvedores e conhecedores de negócios do setor. 

D - Arte & Cultura
Bia Doria acaba de receber o 35º Prêmio Internacional “Fontane di Roma” 
concedido pela Accademia Internazionale La Sponda. A artista plástica foi 
reconhecida pelo conjunto da obra na mostra “Arte e Fé de São Paulo a 
San Paolo”, que fi cou em cartaz de 15 de maio a 15 de junho na Basílica 
Papal de São Paulo Fora da Muralha (Basilica Papale di San Paolo Fuori le 
Mura), em Roma. Com curadoria de Livia Bucci, da Galeria Spazio Surreale, 
a mostra contou doze esculturas em madeira, sendo que algumas delas 
foram pensadas especialmente para essa exposição. É a segunda vez que 
a Accademia reconhece o trabalho de Bia Doria. No ano passado, a artista 
recebeu o 34º Prêmio Internacional “Fontane di Roma” por sua colabo-
ração cultural com exposições nas cidades italianas de Tivoli e Pádova. 

E - Óculos para Carentes
Atualmente, cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo necessitam de 
correção visual e 95% delas vivem em países emergentes. No Brasil, 30 
milhões de indivíduos possuem problemas de visão e não têm acesso 
a óculos de grau. Com o objetivo de reverter esse quadro, o Grupo Es-
silor lançou o programa ‘Ótica Cidadã’, que oferece acesso à correção 
visual, com óculos de grau por apenas R$ 60,00. Para poder adquirir 
os óculos, será necessário apresentar a prescrição feita por um médico 
oftalmologista e ter cadastro no Programa Bolsa Família. Em seguida, 
deve acessar o site (www.oticacidada.org.br), identifi car as ópticas que 
fazem parte do programa e levar a receita médica com validade de até 
seis meses, bem como o cartão do Bolsa Família à unidade escolhida.

F - Mundo Náutico
Começa amanhã (20) e vai até domingo (23), a Marina Itajaí, no litoral norte 
catarinense. Reune novidades do mundo náutico que vão desde pequenas 
embarcações até iates de mais de 80 pés, além de variedade de produtos 
e serviços, opções de lazer e gastronomia. Aos moldes do ano passado, 
o evento estará aberta aos navegadores que desejarem chegar de barco. 
Consagradas marcas como: Azimut Yachts, Chris Craft, Okean Yachts, Sessa 
Marine, Intermarine, Sea Ray e Bayliner apresentarão novidades em em-
barcações, entre elas: lanchas de passeio e esportivas, fasttrawlers e iates 
de luxo. Outras informações em: (www.salaonauticomarinaitajai.com.br).

G - Injeção Eletrônica
A Ford lançou uma publicação voltada para os reparadores independentes 
de automóveis: o livro digital “Sistemas de Injeção Eletrônica dos Motores 

Ford” pode ser acessado gratuitamente no site (www.reparadormotorcraft.
com.br), bastando que o reparador se cadastre e informe o CNPJ da ofi cina 
em que trabalha. Com mais de 250 páginas, o livro apresenta os fundamentos 
da eletricidade básica para a compreensão da teoria eletrônica. Seu foco 
principal são os motores Rocam que equiparam os modelos Ka, Fiesta, 
Courier e EcoSport durante a primeira década dos anos 2000 e têm uma 
participação importante dentro do parque circulante nacional. A publicação 
é resultado de uma parceria inédita da Ford com o Senai para auxiliar na 
formação dos reparadores independentes e ampliar o seu conhecimento 
técnico sobre um tema muito procurado nas ofi cinas mecânicas. 

H - Agricultura Digital
As ferramentas de agricultura digital estão cada vez mais presentes 
no campo para atender as expectativas dos agricultores em relação ao 
aumento da produtividade e práticas sustentáveis. Pensando nisso, a 
Bayer, em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, abre inscrições para 
a 2ª edição do Startups Connected. O desafi o proposto pela companhia é 
a redução de perdas de produtividade relacionadas a pragas e doenças 
e fomentar o desenvolvimento de soluções na área de agricultura digi-
tal já disponíveis no mercado. A iniciativa faz parte do programa AHK 
Startups Accelerator, que apoia startups na geração de oportunidades 
de negócio entre elas e as empresas patrocinadoras. Inscrições: (http://
www.startupsconnected.com.br/categorias/agricultura-digital/).  

I - Excelência no Atendimento
O Banco BMG recebeu mais um importante reconhecimento pelos avanços 
apresentados na gestão do relacionamento com os clientes. Desta vez, foi 
certifi cado pelo Prêmio CIC Brasil 2017, promovido pela revista ClienteSA. O 
objetivo é identifi car as melhores práticas adotadas para garantir a satisfação 
do consumidor, bem como as organizações líderes na qualidade do serviço 
prestado, a fi m de que se tornem referência em âmbito internacional. Com 
87 anos de tradição, o Banco BMG é hoje uma das maiores e mais impor-
tantes instituições fi nanceiras do país. Nos últimos anos, tem se dedicado 
a novos negócios. Dentre os principais produtos, estão o Cartão de Crédito 
Consignado, voltado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. 

J - Ciências Agrárias
Entre os dias 6 e 9 de novembro acontece a 30ª Reunião Anual do Instituto 
Biológico (Raib). O evento é voltado para profi ssionais e estudantes das 
áreas de ciências agrárias, biológicas e ambientais, em assuntos relacio-
nados à sanidade animal e vegetal, proteção ambiental, pragas urbanas, 
museologia e história da ciência e RH. Vai até o dia 1 de agosto o prazo 
para o envio dos trabalhos que serão submetidos à análise de consultores 
científi cos e, aqueles aprovados, serão publicados na revista “O Biológico”. 
Serão abordados no encontro temas voltados aos desafi os do agronegócio 
como “Saudabilidade dos Alimentos”, “Como ser ativo em uma economia 
competitiva e inovadora estando em uma instituição pública de pesquisa?”, 
“Sustentabilidade no Agronegócio” e “Programas de Certifi cações”. Outras 
pelo e-mail (reboucas@biologico.sp.gov.br) ou tel. 5087-1703.

A - Projetos de Leitura
No próximo dia 25 (terça-feira), quem passar pelo Aeroporto de Congo-

D - Arte & Cultura
Bia Doria acaba de receber o 35º Prêmio Internacional “Fontane di Roma” 

Houve retração de 3,1% da atividade do setor agropecuário.

A atividade econômica bra-
sileira recuou 0,2% em maio, 
na comparação com o mês 
anterior. Na comparação com 
maio de 2016, a atividade eco-
nômica subiu 0,9%. De janeiro 
a maio foi registrada retração 
da atividade econômica de 
0,1% em relação ao mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com o Indicador Se-
rasa Experian de Atividade 
Econômica (PIB Mensal). De 
acordo com economistas da 
Serasa Experian, o agrava-
mento da crise política a partir 
da segunda quinzena de maio 
pode ter impactado a atividade 
econômica do mês, reduzindo 
o ímpeto registrado na abertu-
ra do segundo semestre.

Segundo o levantamento, 
houve retração de 3,1% da 
atividade do setor agrope-
cuário no mês de maio em 
comparação com abril. Já na 
atividade industrial houve 
avanço de 0,6% e em serviços 
de 0,3%. Pelo lado da deman-
da agregada, o mês de maio 
teve recuo em todos os seus 
componentes: consumo das 
famílias (-0,2 %) ; consumo do 
governo (-0,4 %) ; investimen-

O preço das hortaliças e frutas comercializadas nas Ceasas do 

país caíram em junho.

No geral, apenas alface 
e mamão fi caram mais 
caros. É o que revela o 7° 

Boletim Prohort de Comercia-
lização de Hortigranjeiros nas 
Ceasas, divulgado ontem (18) 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

A boa oferta de banana prata, 
maçã fuji e laranja infl uenciou o 
recuo nos preços dessas frutas. 
No caso da laranja, além da boa 
produção da safra 2017/18,  que 
entrou no mercado em meados 
do primeiro semestre e regulari-
zou o abastecimento do produ-
to, houve  demanda um pouco 
mais baixa no varejo.  Também 
fi caram mais baratos morango 
(29%), maracujá (21%), caju 
e tangerina (12%), conforme 
cotação da Ceagesp.

Já a melancia teve a oferta 
reduzida nos entrepostos ata-
cadistas devido à tradicional 

PIB teve 
aumento de 
0,49% no 
trimestre 
encerrado
em maio

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país, teve um crescimento de 
0,49% no trimestre encerrado 
em maio na comparação com o 
trimestre fechado em fevereiro. 
No entanto, em relação ao tri-
mestre encerrado em maio de 
2016, o PIB não teve variação.

Os dados foram divulgados 
ontem (18), no Rio de Ja-
neiro, pelo Monitor do PIB, 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Analisando-se apenas 
maio, houve queda de 0,9% na 
comparação com abril e alta de 
0,7% em relação a maio do ano 
passado.

O trimestre fechado em 
maio acusou queda de 0,6% no 
consumo das famílias, quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado. Nesse mesmo 
tipo de comparação, os investi-
mentos tiveram queda de 3,6%. 
As exportações registraram 
crescimento de 1,8%. O mesmo 
aconteceu com as importações, 
com alta de 2,3% (ABr).
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Frutas e hortaliças fi caram 
mais baratas no mercado 

atacadista em junho
Os preços das principais hortaliças e frutas comercializadas nas centrais de abastecimento (Ceasas) do 
país caíram em junho, quando comparados com o mês de maio

foi mais restrita, resultando 
em alta praticamente em todo 
o país.  As cotações mais eleva-
das proporcionaram alívio aos 
produtores,  minimizando um 
pouco as perdas registradas 
nos meses anteriores.  

Com exceção da alface, que 
subiu de preço na maioria das 
Ceasas devido às condições 
climáticas, as demais hortaliças 
fi caram mais baratas em junho. 
A batata registrou queda por 
conta da entrada da safra de 
inverno. A cebola também teve 
maior oferta em boa parte dos 
mercados analisados, resul-
tando em preços mais baixos 
-  apenas as centrais do Nor-
deste registraram alta. Outras 
hortaliças que também  tive-
ram queda nos preços foram:  
mandioca (15%), couve-fl or 
(14%), repolho (13%) e alho 
(11%) - (Conab).

queda de consumo no inverno, 
aliada ao intervalo das safras 
dos estados de  Rio Grande do 
Sul, Bahia,São Paulo e Tocan-
tins - sendo o país abastecido 

pela produção de Goiás. O 
cenário provocou aumento de 
preço de até 33,58% (na Gran-
de São Paulo). A quantidade 
ofertada de mamão também 

Atividade econômica
recuou 0,2% em maio

tos (-2,1 %) ; exportações (-4,5 
%) e importações (-6,1 %) .

No acumulado dos primeiros 
cinco meses de 2017, a atividade 
agropecuária cresceu 15,0% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Já a indústria 
e o setor de serviços caíram 
1,0% e 1,2%. No acumulado 

dos primeiros cinco meses 
de 2017, praticamente todos 
os componentes da demanda 
agregada recuaram: consumo 
das famílias (-1,4 %) , consumo 
do governo (-1,9 %) , investi-
mentos (-4,4 %) , exportações 
(-0,4 %) e as importações 
cresceram 5,9% (ABr).
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Consequências
da cultura da cobiça

A cultura da cobiça 

pelo poder tem 

estado presente ao 

longo da história da 

humanidade, mas 

foi após a invenção 

do dinheiro que ela 

adquiriu contornos 

desesperadores

Os países que são geridos 
desatentamente, com 
população indolente, 

mais cedo ou mais tarde aca-
bam caindo nas garras dos 
oportunistas que vivem de tirar 
proveito das fraquezas alheias 
para ampliar seu poder e infl u-
ência. O desequilibro é a nota 
dominante da economia global. 
Quem pode esperneia; outros 
se corrompem por dinheiro e 
se acomodam, deixando que a 
decadência não tarde.

Em 2004, a dívida brasileira 
estava em torno R$1,1 trilhão. 
Em 2015, aumentou aproxi-
madamente 21% só de juros 
e swap. Hoje deve estar em 
R$ 3,4 trilhões. Em dez anos 
aumentou cerca de 30% do 
PIB, passando de 50% para 
80%, nível previsto para 2018. 
A hemorragia é inevitável, a 
velocidade vai depender da 
taxa de juros. Nos anos 1980-
1990, o Brasil já teve amarga 
experiência com o trato da 
dívida. Foram duas décadas 
perdidas; teremos a terceira? 

É preciso oferecer traba-
lho para os 13, 8 milhões de 
desempregados, aumentar 
o PIB e a arrecadação. Com 
dívida de quase R$ 4 trilhões 
a 6% teremos, só de juros, o 
montante de R$ 232 bilhões 
por ano mantendo o país 
travado. Porém, o problema 
não está só na taxa de juros, 
mas na insensatez de como 
se deixa uma dívida crescer 
tanto, tolhendo a autonomia e o 
crescimento, mantendo o país 
atrasado sem chances de sair 
das condições sub-humanas 
em que se encontra. Parale-
lamente ao crescimento da 
dívida, aumentaram a miséria, 
a violência e a decadência. 

O cenário é desanimador. Os 
orçamentos e previsões fi nan-
ceiras são peças importantes 
para o equilíbrio de qualquer 
empreendimento, para a vida 
pessoal e das contas públicas, 
mas os gestores do dinheiro 
público se julgam acima de 
tudo e vão desequilibrando e 
cavando défi cits para encanto 
do mercado fi nanceiro, com 
grande liquidez, até que che-
gue a hora da verdade com 

mais contas que receitas, e o 
país acaba entrando nas crises 
políticas e de corrupção. 

O mercado aproveita e a 
dependência ao dólar funciona 
como uma guilhotina. Apesar 
da enorme liquidez mundial, 
o dinheiro busca oportunida-
des especulativas. Emprestar 
para Estados deficitários, 
mal geridos, que são a maio-
ria; aplicar em moedas com 
possibilidade de valorização; 
impulsionar bolhas? O que vai 
acontecer quando os gestores 
se pautarem para o equilíbrio 
nas contas, deixando de ser os 
maiores tomadores de recur-
sos no mercado? 

O Brasil precisa estabelecer 
seu rumo de equilíbrio nas con-
tas internas e externas, traçar 
um plano de bom preparo da 
população e fortalecer o mer-
cado interno com melhores 
níveis de remuneração do tra-
balho. Através da análise das 
mídias sociais já se consegue 
detectar o que cada pessoa 
quer e até mesmo orientar o 
desejo dos indivíduos para um 
fi m específi co, seja aceitar um 
novo conceito ou escolher um 
candidato ou produto. 

A força do Facebook foi 
comprovada pelo estrategista 
de Internet do presidente 
Trump. Seria bom se pudesse 
ser usada em 2018 para eleger 
no Brasil um estadista capaz 
de nos livrar do peso da deca-
dência. Muito já se falou que 
a era da cultura da cobiça está 
próxima ao ponto de ruptura, 
do qual a precarização global e 
a destruição de empregos são 
amostras das consequências 
das ações imediatistas, sem 
uma visão ampla. 

A economia precisa de um 
gênio que encontre resposta 
para isso de forma que mesmo 
com mudança no padrão de 
renda, a humanidade não se 
embruteça. Tudo foi sendo 
empurrado com a barriga e 
as incoerências se tornam 
visíveis; não dá para resolver 
sem que haja sinceridade. Em 
geral as pessoas se esforçam 
para impor a própria vontade 
egoística, esquecendo-se de 
que o mais importante para a 
vida sadia e pacífi ca é valorizar 
e aprimorar a qualidade da 
humanidade.

 
(*) - É do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel 
e  associado ao Rotary Club/SP. É 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites
(www.library.com.br) e

(www.vidaeaprendizado.com.br).
Email (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Os advogados do ex-presi-
dente Lula anunciaram na tarde 
de ontem (18) que vão recor-
rer da decisão do juiz federal 
Sérgio Moro, que não acolheu 
os argumentos apresentados 
pela defesa nos embargos de 
declaração após ter condenado 
o petista a nove anos e meio de 
prisão. Nesta fase do processo, 
as apelações são encaminhadas 
à segunda instância, no caso 
o TRF4.

Em nota assinada pelo advo-
gado Cristiano Zanin Martins, a 
defesa do ex-presidente ques-
tionou trechos do despacho 
de Moro. “Este juízo jamais 
afi rmou, na sentença ou em 
lugar algum, que os valores 
obtidos pela Construtora OAS 
nos contratos com a Petrobras 
foram usados para pagamento 
da vantagem indevida para o 
ex-presidente”, escreveu o juiz.

Para Martins, a frase é uma 
prova de que Sérgio Moro 
“criou uma acusação própria, 
diferente daquela apresentada 

Advogado Cristiano Zanin Martins.

Prazo de 2 
horas para 
operadora 
informar 
localização 
de celular

A Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara 
aprovou proposta que dá 
prazo de duas horas para 
que a prestadora de telefonia 
móvel informe ao delegado 
de polícia a localização de 
aparelho celular no caso 
de restrição da liberdade 
ou iminente risco para a 
vida de alguém; ou de de-
saparecimento de pessoa. 
O prazo será o mesmo no 
caso de investigação crimi-
nal em que a comprovação 
da materialidade ou autoria 
de infração penal em anda-
mento dependa do imediato 
conhecimento da localização 
do infrator.

O texto aprovado é o 
substitutivo da Comissão 
de Ciência e Tecnologia ao 
projeto do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP). O pa-
recer do relator na Comissão 
de Finanças, deputado Fer-
nando Monteiro (PP-PE), foi 
pela adequação fi nanceira e 
orçamentária do substitutivo 
da Comissão de Ciência e 
Tecnologia e pela incom-
patibilidade e inadequação 
fi nanceira e orçamentária 
do projeto original e do 
substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública. 

O projeto original prevê 
que a operadora será remu-
nerada pelo Poder Público 
sempre que houver a efetiva 
utilização de seus recursos 
tecnológicos e facilidades 
de telecomunicações desti-
nados a atender à determi-
nação judicial.

O substitutivo da Comis-
são de Segurança Pública, 
por sua vez, faculta às ope-
radoras a apresentação de 
projeto para o custeio das 
despesas decorrentes do for-
necimento das informações 
de localização, com utiliza-
ção dos recursos do Fistel. O 
projeto será agora analisado 
de forma conclusiva pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Ele fez um balanço do tra-
balho dos senadores. Eu-
nício lembrou que foram 

realizadas aproximadamente 
100 sessões plenárias e aprova-
das cerca de 100 proposições.

Ao presidir a sessão do Con-
gresso que encerrou os traba-
lhos do semestre, ele informou 
que, em 15 anos, essa foi a segun-
da vez em que os parlamentares 
aprovaram a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) antes do 
recesso do meio do ano. “Vamos 
para casa e para nossas bases de 
consciência tranquila”.

O senador destacou ter con-
duzido os trabalhos do Senado 
favorecendo o diálogo, a conci-
liação, o respeito às divergên-
cias e ao espaço das minorias. 
Ele deu o exemplo da reforma 
trabalhista, que passou por 
três comissões e foi debatida 
em duas sessões temáticas no 
Plenário. “Neste momento de 
enorme difi culdade na econo-
mia, a aprovação da reforma 
abre a possibilidade de criarmos 
mais empregos, tão necessários 

Eunício Oliveira: compromisso de buscar soluções para o país.

Projeto do senador Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE) 
assegura aos cidadãos o direito 
de usar nos documentos ofi ciais 
fotografi as em que estejam com 
adereços ligados à sua identida-
de cultural. O projeto autoriza, 
em carteiras de identidade e de 
motorista, fotos com turbante, 
chapéu, quipá, véu ou qualquer 
outro elemento que expresse 
relação com uma comunidade 
ou tradição cultural reconhe-
cida pela sociedade brasileira.

O texto, apresentado em abril, 
foi encaminhado para exame 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, onde receberá decisão 
terminativa. Se aprovado, pode-
rá seguir diretamente para ava-
liação na Câmara. A relatora na 
CCJ é a senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA), que apresentará o 
texto para embasar a discussão 
e votação da matéria pelos co-
legas. Valadares se inspirou em 
decisão da Procuradoria-Geral 
do Rio que autorizou o Detran 
a permitir aos fl uminenses o 
uso de fotos com elementos de 
vestuário relacionados à sua fé 
religiosa ou cultura. 

A mudança foi uma resposta 
ao pleito de cidadã afrodescen-
dente que defendia o direito 
de ter na carteira de motorista 
uma foto com turbante, para 

Fotos com turbante, chapéu, 

quipá, véu ou elemento que 

expresse relação com uma 

comunidade reconhecida pela 

sociedade brasileira serão 

permitidas.

Proibir a inauguração de 
obras públicas nos três meses 
que antecederem eleições é 
o objetivo do projeto, recen-
temente apresentado pelo 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), que aguarda a 
designação de relator na 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. A proposta 
deve alterar a Lei das Eleições 
(Lei 9.504/1997) para proibir a 
inauguração de obras públicas 
durante o pleito eleitoral e nos 
três meses anteriores. 

Também ficará proibida 
no mesmo período, segundo 
a proposta, a realização de 
shows artísticos, eventos 
culturais, feiras e exposições 
pagos com recursos públicos. 
O objetivo é evitar que inaugu-
rações de obras públicas sejam 
usadas com conotação elei-
toral em benefício de algum 
candidato. Cristovam explica 
que a Lei das Eleições já proíbe 
a presença de candidatos em 
inaugurações de obras públi-

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF), é o autor do projeto.
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A prévia do resultado primário do go-
verno federal deve mostrar um novo e 
acentuado defi cit em junho, em torno de 
R$ 20 bilhões. É o que aponta estudo dos 
analistas Daniel Couri e Gabriel Barros, 
da Instituição Fiscal Independente (IFI) 
do Senado. Gastos como o pagamento 
antecipado de precatórios de custeio e 
a elevação de boa parte das despesas 
obrigatórias explicam em grande medida 
o avanço de 10,5% da despesa primária, 
em termos reais.

A nota técnica cita três tipos de preca-
tórios e sentenças judiciais: de pessoal, 

de previdência e assistência social, e de 
outras despesas de custeio e capital. Estes 
últimos, pagos em dezembro entre 2014 
e 2016, tiveram seu calendário antecipa-
do para junho deste ano e ampliarão o 
gasto primário em cerca de R$ 8 bilhões. 
Os demais itens do gasto obrigatório da 
União, com exceção de abono e seguro 
desemprego, manterão sua trajetória 
ascendente. 

Na comparação com junho de 2016, o 
gasto com pessoal deve registrar avanço 
próximo de 9%, enquanto os gastos com 
previdência e assistência social (LOAS) 

deverão crescer em torno de 6,2% e 6,6%, 
respectivamente. O estudo também des-
taca que, em julho, os gastos com pessoal 
costumam ser fortemente impactados pelo 
pagamento da primeira parcela do décimo 
terceiro salário do Poder Executivo, o que 
elevará a despesa em cerca de R$ 6 bilhões.

Por outro lado, há sinal de melhora no 
desempenho (+5,4%) das receitas admi-
nistradas e previdenciárias, compensadas 
pelo menor volume de concessões e 
permissões. Há, ainda, surpresa positiva 
na arrecadação de R$ 2 bilhões com di-
videndos (Ag.Senado). 

Semestre foi ‘o mais produtivo’ 
dos últimos dez anos no Senado
O primeiro semestre de 2017 foi o mais produtivo dos últimos dez anos no Senado, segundo avaliação 
do presidente da Casa, Eunício Oliveira

validação dos incentivos fi scais 
para acabar com a guerra fi scal 
entre os estados. “Agora estão 
legalizados os incentivos de que 
os estados precisam para atrair 
empresas e criar empregos”.

Cerca de 1,5 milhão de agri-
cultores atingidos pela seca 
foram benefi ciados com lei que 
permitiu a renegociação de dívi-
das com o Banco do Nordeste. 
A medida alcançou produtores 
nordestinos e de parte de Minas 
Gerais, do Espírito Santo e da 
Região Norte. Neste semestre, 
o Senado também aprovou R$ 
517 milhões para realizar “um 
sonho de 150 anos dos nordes-
tinos”: a continuidade das obras 
do último trecho da transposi-
ção do Rio São Francisco, que 
beneficiará Paraíba, Ceará, 
Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. “Como presidente do 
Senado e do Congresso, quero 
garantir que, juntos, com se-
renidade, disposição e diálogo, 
vamos buscar as alternativas 
de que o Brasil tanto precisa”, 
concluiu (Ag.Senado).

à população”. Na área social, 
Eunício ressaltou a aprovação 
de proposta do governo que cria 
o Cartão Reforma, permitindo 
às famílias de renda mais baixa 
construir e reformar suas casas.

Outra decisão destacada por 
Eunício foi a promulgação da 
medida provisória que liberou 
o saque das contas inativas 
do FGTS e proporcionou que 

bilhões de reais “voltassem 
para as mãos do trabalhador”. 
A aprovação dos senadores para 
a renegociação das dívidas dos 
estados também foi lembrada. 
Assim como a derrubada do 
veto que impedia os municípios 
de receberem o imposto sobre 
serviços realizados na pró- pria 
comunidade. No mesmo senti-
do, o senador apontou a con-

Inauguração de obras antes das 
eleições poderá ser proibida

cas nos três meses anteriores 
à eleição, sob pena de cassação 
do registro ou diploma.

“Entretanto, é inegável que 
uma inauguração em plena cam-
panha ou em período próximo 
a ela, ainda que os candidatos 
não compareçam, pode adqui-
rir forte conotação eleitoreira, 
principalmente em cidades pe-
quenas”, argumenta Cristovam 

na justificação do projeto, 
acrescentando que essa avalia-
ção também se aplica a eventos 
artísticos e afi ns, que podem ter 
intenções eleitoreiras quando 
promovidos em épocas pró-
ximas a eleições. O projeto 
receberá decisão terminativa 
na comissão. Se for aprovado, 
poderá seguir diretamente para 
a Câmara (Ag.Senado).

Defesa de Lula vai recorrer
de decisão de Moro

pelo MPF”. O advogado defende 
que há falta de correlação entre 
a sentença e a acusação - o que, 
segundo ele, “revela a nulidade 
da decisão” de condenar Lula. 
Martins disse ainda que Moro, 
ao reconhecer que os valores 
obtidos pela OAS nos contratos 
com a Petrobras não foram 
usados para benefi ciar Lula, 
mostrou ter errado ao admitir 

a estatal como assistente de 
acusação no processo.

“Mostra, ainda, manifesto 
equívoco ao condenar Lula a 
reparar ‘danos mínimos’ ao re-
conhecer que o ex-presidente 
não foi benefi ciado com valores 
provenientes dos três contratos 
envolvendo a petrolífera que 
estão indicados na denúncia”, 
diz a nota da defesa (ABr).

Uso de adereços culturais 
em fotos de documentos

evidenciar sua identifi cação 
com a cultura de matriz afri-
cana. Ao justifi car o projeto, 
Valadares afi rma que é tarefa 
do Estado moderno apoiar a 
livre escolha de pertencimento 
a comunidades ou tradições. 
“Não há sentido em o estado 
discriminar entre indivíduos 
que se consideram livres de 
qualquer tradição e indivíduos 
que não se identifi cam a si 
mesmos senão enquanto partes 
de uma totalidade maior, seja 
ela tradição ou comunidade”, 
argumenta (Ag.Senado).

Defi cit fi scal de junho deve ser próximo de R$ 20 bilhões
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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,
estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em segunda convocação,
no dia 21 de julho de 2017, às 9:00hrs, 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 finan-
ceiras 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 julho de 2017. CARLOS ALBERTO GUERREIRO
- Diretor Presidente, ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO- Diretor Administrativo e Financeiro.   (15.18.19/07/2017)

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21 - NIRE 35.300.151.160

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 23/05/2017, às 10:30 horas, na sede da Companhia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Convocação
e Publicação: Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no DOESP
e no Jornal Empresas e Negócios em 03/05/2017; (ii) Destinação do lucro líquido da Companhia apurado no
Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2016, destinando-se 5% à constituição da reserva legal e o restante
distribuído de forma proporcional aos acionistas da Companhia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada
por todos os presentes. Data: SP, 23/05/2017. Mesa: (aa) Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-
Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Acionistas Presentes: (aa) Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, na qualidade de
usufrutuário econômico e político vitalício de ações ON “A” (doado a Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane
Mattos Bellizia e Mariana Cochrane Mattos Viana), Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia e
Mariana Cochrane Mattos Viana. Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior; Secretária-Zaira Cochrane
Mattos Bel l iz ia.  JUCESP nº 257.942/17-8 em 07/06/2017. Flávia R. Br i t to Gonçalves-Secretár ia Geral .

CENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDA
CNPJ nº 51.740.256/0001-76

Rua Orobó, nº 100 - São Paulo - SP

PASSIVO                  2016                  2015
Circulante
Compromisso s/Doação Efetuada 391.401,60 796.138,75
Compromisso s/doação efetuada - CGD 220.803,53 369.711,14
Compromisso s/doação efetuada - PIRACICABA – 162.699,12
Compromisso s/doação efetuada - CUIABÁ – 20.021,41
Compromisso s/doação efetuada - AMERICANA 5.706,00 3.799,00
Compromisso s/doação efetuada - CAMPINAS 12.713,68 31.116,00
Compromisso s/doação efetuada - ABC 1.620,00 –
Compromisso s/doação efetuada - SOROCABA 27.323,84 29.851,90
Compromisso s/doação efetuada - CURITIBA 29.686,60 32.513,20
Compromisso s/doação efetuada - VARGINHA 23.138,95 60.647,99
Compromisso s/doação efetuada - CATANDUVA 70.409,00 35.218,00
Compromisso s/doação efetuada - TAUBATÉ – 50.560,99
Compromisso s/Transporte Efetuado 8.666,31 9.952,21
Compromisso s/transporte efetuado - CGD 440,33 5.844,07
Compromisso s/transporte efetuado - CATANDUVA 6.665,86 –
Compromisso s/transporte efetuado - ABC 452,83 –
Compromisso s/transporte efetuado - AMERICANA 87,16 2.597,68
Compromisso s/transporte efetuado - CAMPINAS 85,11 –
Compromisso s/transporte efetuado - PIRACICABA 501,76 1.510,46
Compromisso s/transporte efetuado - VARGINHA 433,26 –
Doação Compromissada 526.234,40 375.909,77
Doação compromissada - CGD 291.197,43 152.890,04
Doação Compromissada - ABC 40.000,00 –
Doação compromissada - TAUBATÉ – 5.025,00
Doação Compromissada - CAMPINAS 19.176,00 10.858,60
Doação compromissada - PIRACICABA 42.723,00 76.882,00
Doação Compromissada - SANTOS – 6.000,00
Doação Compromissada - SOROCABA 28.059,00 34.645,92
Doação Compromissada - CURITIBA 31.951,40 32.251,89
Doação Compromissada - VARGINHA 3.705,89 21.488,00
Doação Compromissada - CATANDUVA 49.000,00 4.200,00
Doação compromissada - CUIABÁ 20.421,68 31.668,32
Impostos a Recolher 51.634,36 1.991,05
Imposto a recolher - INSS 35.791,58 –
Imposto a recolher - ISS 11.384,03 –
Imposto a recolher - CSLL/PIS/COFINS 3.371,25 1.505,43
Imposto a recolher - IRRF 1.087,50 485,62
Total do Passivo Circulante 977.936,67 1.183.991,78

1,55% 2,23%
Patrimônio Líquido
Saldo acumulado 51.873.257,77 73.468.793,64
Saldo do exercício    10.216.904,91 (21.595.535,87)
Total do Patrimônio Líquido 62.090.162,68 51.873.257,77

98,45% 97,77%
Passivo 63.068.099,35 53.057.249,55

100% 100%

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016 - (valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016 - (valores expressos em reais)

                 2016                  2015
Doações Recebidas - Numerários 35.742.714,14 38.796.394,44

81,57% 84,20%
 Doações recebidas - numerários - CGD 21.044.882,66 24.153.373,55
 Doações recebidas - numerários - SANTOS 1.403.812,49 1.600.891,04
 Doações recebidas - numerários - AMERICANA 1.161.513,97 1.267.605,55
 Doações recebidas - numerários - CAMPINAS 1.448.881,94 1.606.865,93
 Doações recebidas - numerários - PIRACICABA 1.630.533,18 1.589.052,86
 Doações recebidas - numerários - ABC 1.370.550,08 646.326,39
 Doações recebidas - numerários - SOROCABA 1.747.257,38 2.013.375,09
 Doações recebidas - numerários - CURITIBA 1.621.681,40 1.517.956,82
 Doações recebidas - numerários - VARGINHA 1.480.538,18 1.400.701,80
 Doações recebidas - numerários - CATANDUVA 1.289.020,97 1.434.743,69
 Doações recebidas - numerários - TAUBATÉ 719.627,65 745.444,08
 Doações recebidas - numerários - CUIABÁ 824.414,24 820.057,64
Doações recebidas - Mercadorias 634,40 9.715,68

0,00% 0,02%
 Doações recebidas - mercadorias - CGD – 9.715,68
 Doações recebidas - mercadorias - SOROCABA 45,00 –
 Doações recebidas - mercadorias - CAMPINAS 339,40 –
 Doações recebidas - mercadorias - ABC 250,00 –
Receitas Aplicações Financeiras 8.075.932,89 7.272.855,58

18,43% 15,78%
 Receitas Aplicações Financeiras - CGD 5.989.322,31 4.883.423,70
 Receitas Aplicações Financeiras - CAMPINAS 246.213,47 323.350,24
 Receitas Aplicações Financeiras - AMERICANA 107.728,70 128.677,81
 Receitas Aplicações Financeiras - ABC 138.211,29 16.574,08
 Receitas Aplicações Financeiras - PIRACICABA 212.364,22 332.420,90
 Receitas Aplicações Financeiras - SANTOS 88.331,41 151.146,10
 Receitas Aplicações Financeiras - SOROCABA 429.167,90 575.763,85
 Receitas Aplicações Financeiras - CURITIBA 340.084,69 325.202,94
 Receitas Aplicações Financeiras - VARGINHA 111.293,45 133.179,13
 Receitas Aplicações Financeiras - CATANDUVA 175.709,18 177.031,27
 Receitas Aplicações Financeiras - TAUBATÉ 97.623,14 91.308,85
 Receitas Aplicações Financeiras - CUIABÁ         139.883,13         134.776,71
Total dos Ingressos    43.819.281,43    46.078.965,70

                 100%                  100%
Doações Efetuadas 33.461.319,91 67.553.439,45

99,58% 99,82%
Total das Doações efetuadas - CGD 11.087.064,84 46.974.957,59
Total das Doações efetuadas - ABC 1.267.515,78 –
 Total das Doações efetuadas - CUIABÁ 1.504.270,33 926.078,01
 Total das Doações efetuadas - TAUBATÉ 622.569,60 942.244,02
 Total das Doações efetuadas - CATANDUVA 2.333.073,99 1.596.347,85
 Total das Doações efetuadas - VARGINHA 1.475.529,81 1.815.835,08
 Total das Doações efetuadas - CURITIBA 2.665.042,22 1.964.219,64
 Total das Doações efetuadas - SOROCABA 4.889.892,80 3.443.068,49
 Total das Doações efetuadas - SANTOS 1.440.792,04 2.565.175,20
 Total das Doações efetuadas - PIRACICABA 2.106.262,74 3.199.007,77
 Total das Doações efetuadas - CAMPINAS 2.870.281,07 2.309.416,72
 Total das Doações efetuadas - AMERICANA 1.199.024,69 1.817.089,08
Despesas de frete p/Doações 140.913,17 120.872,52

0,42% 0,18%
Despesas de frente p/Doações - CGD 37.970,19 94.882,66
Despesas de frente p/Doações - ABC 1.907,33 –
Despesas de frente p/Doações - CAMPINAS 14.034,32 620,06
Despesas de frente p/Doações - PIRACICABA 31.151,42 13.677,77
Despesas de frente p/Doações - SOROCABA 36.022,27 3.812,93
Despesas de frente p/Doações - VARGINHA 7.073,14 –
Despesas de frente p/Doações - AMERICANA 4.545,56 7.879,10
Despesas de frente p/Doações - CUIABA 1.543,08 –
Despesas de frente p/Doações - CATANDUVA 6.665,86 –
Outros dispêndios 143,44 189,60

0,00% 0,00%
Impostos e Taxas Diversas 143,44 129,60
Despesas Judiciais                         –                  60,00
Total dos Dispendios 33.602.376,52 67.674.501,57

100% 100%
Superávit do Período    10.216.904,91 (21.595.535,87)

             23,32%             -46,87%

ATIVO                2016                2015
Circulante
Bancos Conta Movimento 3.334,57 5.023,13
Banco Bradesco - CGD 1,00 1,00
Banco Bradesco - Catanduva 1,00 1,00
Banco Santander S/A 1,00 2.726,52
Banco Bradesco - Americana 2.726,52 1,00
Banco Bradesco - Campinas 1,00 402,36
Banco Bradesco - ABC 202,87 68,16
Banco Bradesco - Cuiabá 395,26 211,91
Banco Bradesco - Taubaté 1,00 1,00
Banco Bradesco - Varginha 1,00 101,00
Banco Bradesco - Curitiba 1,00 1,00
Banco Bradesco - Sorocaba 1,00 3,73
Banco Bradesco - Santos 0,92 1.251,00
Banco Bradesco - Piracicaba 1,00 253,45
Aplicações financeiras 61.498.245,80 52.694.586,84
Aplicações financ. - Banco Santander - CGD 14.534.601,81 12.718.936,56
Aplicações Financeiras -CDB - Bradesco - CGD 2.494.967,77 833.502,22
Aplicações Financ.-Debenture - Bradesco - CGD 33.685.295,13 24.287.352,98
Aplicações Financeiras - Taubaté 701.764,37 561.070,89
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Taubaté 1.641,19 1.902,47
Aplicações Financeiras - Cuiabá 463.061,67 1.036.524,18
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Catanduva 10.815,28 40.296,86
Aplicações Financeiras - Catanduva 517.523,74 1.276.395,00
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Varginha 76.309,02 11.393,41
Aplicações Financeiras - Varginha 694.183,43 704.628,25
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Curitiba 56.560,08 10.452,09
Aplicações Financeiras - Curitiba 1.665.084,83 2.419.400,20
Aplicações Financeiras - Sorocaba 750.028,95 3.509.775,91
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Santos 75.848,45 62.054,33
Aplicações Financeiras - Santos 552.326,55 519.518,81
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Piracicaba 2.579,25 –
Aplicações Financeiras - Piracicaba 993.163,87 1.487.874,25
Aplicações Financeiras - Campinas 772.958,88 1.971.639,78
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Americana 20.564,41 2.230,19
Aplicações Financeiras - Americana 620.107,18 573.372,50
Aplicações Financeiras - Letras Finan. Bradesco 1.842.777,25 –
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Bradesco 21.027,06 3.433,65
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Cuiaba 889,33 –
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - ABC – 9.664,82
Aplicações Financeiras - ABC 944.166,30 653.167,49
Disponível 61.501.580,37 52.699.609,97

97,52% 99,33%
Doações a efetuar
Doações a efetuar - CGD 1.560.428,98 353.206,74
Valores e Regularizar
Valores a regularizar - Curitiba – 95,84
Valores a regularizar - Taubaté – 1.337,00
Valores a regularizar - Sorocaba 1.190,00 –
Antecipação de pagamento
Antecipação de pagamento - Curitiba 1.900,00 –
Realizável a Curto Prazo 1.563.518,98 354.639,58

2,48% 0,67%
Total do Ativo Circulante 63.065.099,35 53.054.249,55

100% 99,99%
Outros Valores Longo Prazo
Deposito Judicial 3.000,00 3.000,00
Realizável a Longo Prazo 3.000,00 3.000,00

0,00% 0,01%
Ativo 63.068.099,35 53.057.249,55

100% 100%

aa) Dinorah Natrieli de Almeida - Diretora - CPF. 640.654.998-87
Irany Dorsa de Brito Izzo - Diretora - CPF. 291.606.028-64

Edna Barajas Garves
Contadora CRC-SP 121055/0-7 CPF 011.526.838-37

As demonstrações financeiras apresentadas em moeda corrente foram elaboradas em
cumprimento integral da Lei 11.368/2007, que alterou a Lei 6.404/76, em conformidade
com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. Os registros contábeis foram feitos
tendo por base documentos fiscais hábeis e foi obedecido o principio de competência de
exercícios e o custo de aquisição. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado, cujos valores do Ativo e Passivo mais
Patrimônio Líquido importam em R$ 63.068.099,35 (sessenta e tres milhões, sessenta e
oito mil, noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).

Gradual Holding Financeira S.A.
CNPJ n° 08.279.007/0001-04 - NIRE 35300334337

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/04/17
Aos 03/04/17, às 10 hs, na sede. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo 
Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: 1. Eleger como Diretor, Renato Alves Rabello, C.I. RG. n° 3.793.473-7-SSP-
SP, CPF/MF n° 527.747.408-00, com remuneração global anual de R$60.000,00. 1.1. O mandato do diretor ora eleito 
se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2018. 1.2. O 
eleito apresentou declaração de que não esta impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem 
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade. Nada mais. São Paulo, 03/04/17. Jucesp nº 
214.171/17-6 em 09/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gradual Holding Financeira S.A.
CNPJ n° 08.279.007/0001-04 - NIRE 35300334337

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/05/17
Aos 29/05/17, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. 
Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: Após amplos debates, foram aprovadas, por unanimidade, as 
seguintes deliberações: 1. Alteração de endereço da sede social, conforme abaixo: De: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 50 - 7° andar - 
parte - Vila Nova Conceição - SP/SP. Para: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1.909 - Conjunto 191-B - 19° andar - Torre Norte - Vila Nova 
Conceição, SP/SP. 2. Alterar a redação do Artigo 2° do Estatuto Social, a fim de evidenciar, que a alteração de endereço da sede e 
dependências, poderá ser deliberada a critério da Diretoria. Desta forma, o Artigo 2° do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 2°- A Sociedade tem sede e foro em SP/SP, podendo por resolução da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que 
dentro do mesmo município; e (ii) abrir, alterar o endereço e encerrar dependências em qualquer localidade do Pais, observadas as 
prescrições legais. 3. Para efeito de arquivamento na JJUCESP, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da 
presente ata. Nada mais. São Paulo, 29/05/17. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação,Sede e Foro,Objeto e Duração - Artigo 
1° - A “Gradual Holding Financeira S.A.” é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e 
regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2° - A Sociedade tem sede e foro em SP/SP, podendo por resolução da Diretoria: (i) alterar 
o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; e (ii) abrir, alterar o endereço e encerrar dependências em qualquer 
localidade do País, observadas as prescrições legais. Artigo 3° - Na qualidade de “Holding”, a Sociedade tem como objetivo social o 
controle de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação 
direta no seu capital. Artigo 4° - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações - Artigo 5° - O 
capital social é de R$18.704.700,85 totalmente subscrito e integralizado, dividido em 15.311.152 ações ordinárias nominativas, sem 
nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Da 
Administração - Artigo 6° - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 5 membros, acionistas ou 
não, residentes no país e eleitos pela Assembleia Geral, que fixará sua remuneração. Artigo 7° - O prazo de mandato da Diretoria é de 3 
anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único - Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse 
dos eleitos. Artigo 8° - Os diretores ficam dispensados de prestar caução em garantia de suas gestões. Artigo 9º - A investidura no cargo 
de diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Artigo 10 - Em caso de vaga de um dos cargos 
da Diretoria, esta designará um substituto provisório dentre os seus membros, o qual acumulará as funções até a realização da primeira 
Assembleia Geral que então deliberará sobre o provimento definitivo do cargo. O substituto eleito servirá até o término do mandato do 
substituído. Artigo 11 - A diretoria reunir-se-á quando necessário, por convocação de qualquer de seus membros, sendo as deliberações 
tomadas por maioria de votos. Artigo 12 - Nos casos de impedimentos ou ausências temporárias de qualquer um dos diretores, os 
remanescentes escolherão, dentre-si, o substituto que exercerá as funções do substituído cumulativamente. Artigo 13 Para a consecução 
dos objetivos sociais fica a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e 
renunciar direitos, cabendo-lhes, além das atribuições legais: a) organizar o Regulamento interno da Sociedade; b) deliberar sobre a 
criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; e d) fazer levantar o balanço anual e elaborar o respectivo 
relatório, publicando-os sob sua assinatura. § 1º - Os diretores terão suas funções fixadas em Reunião da Diretoria. § 2º - A Sociedade 
obriga-se e é representada da seguinte forma: (i) pela assinatura em conjunto de quaisquer 2 diretores; (ii) pela assinatura de qualquer 
diretor em conjunto com um procurador, conforme vier a ser estabelecido no respectivo instrumentos de mandato e de acordo com a 
extensão dos poderes que nele se contiverem; (iii) pela assinatura conjunta de quaisquer 2 procuradores, conforme vier a ser estabelecido 
nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que neles se contiverem. § 3º -A Sociedade poderá, 
mediante a assinatura de quaisquer 2 diretores, nomear procuradores para representá-la, nos limites dos poderes conferidos nos 
respectivos mandatos. Capítulo IV - Das Assembléias Gerais - Artigo 14 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 
4 primeiros meses de cada ano e, extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. 
Artigo 15 - A Assembleia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acionista escolhido pelos presentes, o qual, por sua 
vez, escolherá um dos acionistas para secretariar os trabalhos da mesa. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 16 - O Conselho Fiscal 
terá o seu funcionamento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, dentro do que preceitua o Artigo 161 da Lei 6404/76. 
Artigo 17 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, e suplentes em igual 
número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, a qual fixará sua remuneração. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanços, 
Lucros e Sua Aplicação - Artigo 18 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se portanto, em 31 de dezembro de cada 
ano. Artigo 19 - O balanço, obediente a todas as prescrições legais, será levantado em 31 de dezembro de cada ano. A critério da Diretoria, 
a Sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de cada mês. Artigo 20 - Do lucro líquido apurado em cada balanço, 
serão destinados: a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, até que este alcance 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, 
para dividendos aos acionistas; e c) o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria , 
observadas as disposições legais atinentes à matéria. § 1º - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos 
do artigo 9°, § 7° da Lei n° 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. § 2º - Os prejuízos ou parte deles 
poderão ser absorvidos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada ação em que se divide o capital social, após a absorção 
dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e reservas de capital, nesta ordem. Artigo 21 - O dividendo não será 
obrigatório no exercício social em que a administração julgá-lo incompatível com a situação financeira da Sociedade, podendo a Diretoria 
propor à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá, 
também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, deliberar distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção 
de todo o lucro. Artigo 22 - O prazo para pagamento do dividendo será estipulado pela Assembleia Geral Ordinária que o aprovou, de 
acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade, justificadas pela Diretoria, porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 23 - A 
Diretoria tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio (Lei n° 
9.249/95), dentro dos limites legais e “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social. 
Jucesp nº 294.367/17-2 em 26/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - CNPJ n° 08.440.459/0001-18 - NIRE 35300336437
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/05/2017

Aos 29/05/17, às 11 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. 
Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: Após amplos debates, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes 
deliberações: 1. Alteração de endereço da sede social, conforme abaixo: De: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 50 - 7° andar - parte - Vila 
Nova Conceição - SP/SP. Para: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1.909 - Conjunto 191-B - 19° andar - Torre Norte- Vila Nova Conceição - 
SP/SP. 2. Alterar a redação do Artigo 2° do Estatuto Social, a fim de evidenciar, que a alteração de endereço da sede e filiais, poderá ser 
deliberada a critério da Diretoria. Desta forma, o Artigo 2° do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2° - A 
Sociedade tem sede e foro em SP/SP, podendo a critério da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; 
e (ii) abrir, alterar o endereço e encerrar filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País e no Exterior, respeitadas as 
prescrições legais. 3. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da presente 
ata. Nada mais. SP, 29/05/17. Estatuto Social - Nome e Duração - Artigo 1° - Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. é 
uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis, 
em especial a Lei n° 6.404/76, e suas alterações posteriores. Sede Social: Artigo 2° - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, podendo a critério da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; e (ii) abrir, alterar 
o endereço e encerrar filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País e no Exterior, respeitadas as prescrições legais. 
Objeto Social: Artigo 3° - A Sociedade tem por objeto exclusivo a aquisição, mediante cessão, de créditos oriundos de operações 
praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e 
empréstimo e pela Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução n° 2.686, de 26 de janeiro de 2000, do Conselho Monetário Nacional, 
e das normas que vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la. §1° - A Sociedade poderá captar recursos, no país e no exterior, 
exclusivamente pelos meios admitidos em normas expedidas pelas autoridades competentes. §2°- Até o pagamento integral das 
obrigações representadas pelos títulos e valores mobiliário emitidos, fica vedada a prática pela sociedade dos seguintes atos: a) 
transferência do controle; b) redução do capital, incorporação, fusão, cisão ou dissolução; e c) cessão dos créditos, ou atribuição de qualquer 
direito sobre os mesmos. ao controlador ou a qualquer pessoa a ele ligada, em condições distintas das previstas nos instrumentos de 
emissão dos títulos ou valores mobiliários. Capital Social e Ações - Artigo 4°- O capital social é de R$100,00. dividido em 100 ações. todas 
ordinárias e nominativas. sem valor nominal. Artigo 5° - Cada ação ordinária ao seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de 
Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Artigo 6° - A propriedade das ações será comprovada pela 
inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista. a Sociedade emitirá 
certificados de ações, que poderão ser agrupados em títulos múltiplos. e, quando emitidos. serão assinados por 2 Diretores. Artigo 7° - Por 
deliberação dos Acionistas que representem a maioria do capital da Sociedade, em AG especialmente convocada para este fim, poderão 
ser criadas ações preferenciais nominativas. sem direito a voto. até o limite de 50% do total das ações emitidas. com as preferências e 
vantagens que lhes forem atribuídas na emissão. Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 8° -As Assembleias Gerais de Acionistas 
realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano. nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que 
sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 9° - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, 
quando os interesses sociais assim o exigirem. ou quando as . disposições do presentes Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem 
deliberação dos Acionistas. Artigo 10 - As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou extraordiná rias, serão convocadas por qualquer 
Acionista e presididas pelo Acionista indi cado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar o Secretário. Administração da 
Sociedade: Artigo 11 - A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente 
Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1° - Os membros da Diretoria 
tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de 
seus sucessores. §2° - A AG de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar 
sobre a sua distribuição a seus membros. Diretoria: Artigo 12 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 Diretores, 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela AG de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 3 anos, 
permitida a reeleição. Os Diretores eleitos não terão designação específica. § Único: No caso de vacância de cargo da Diretoria, a 
respectiva substituição será deliberada pela AG de Acionistas, a ser convo cada no prazo de 30 dias, contados da vacância. Artigo 13- 
Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e pas sivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou 
convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Artigo 14 - 
Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, 
perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, com  pete aos Diretores, em conjunto ou isoladamente, exceto 
em relação aos atos relacionados no § 1° deste Artigo, para os quais será necessária a assinatura conjunto de 2 Diretores, ou a assinatura 
de um Diretor em conjunto com um bastante procurador, com poderes específicos para a prática do ato. §1° - A pratica dos atos abaixo 
indicados depende, para sua validade perante a Sociedade, da assinatura de 2 Diretores em conjunto, ou de 1 Diretor em conjunto com um 
bastante procurador: (a) a assinatura ou endosso de títulos de créditos; (b) a abertura e a movimentação de contas bancárias; (c) a 
assunção de obrigações, incluindo a apresentação de propostas, a celebração e/ou a rescisão de contratos, bem como de suas alterações; 
(d) a negociação, a desistência ou a renúncia de direitos; e (e) a alienação de bens imóveis da Sociedade. §2° - As procurações outorgadas 
em nome da Sociedade o serão sempre por qualquer Diretor, agindo isoladamente, devendo especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 ano. §3° - Na ausência de determinação de período 
de validade nas procurações outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano. Artigo 15 
- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário 
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como finanças, avais, endossos 
ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela AG de Acionistas. Artigo 16 -As 
reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações 
tomadas por maioria de votos dos presentes. Conselho Fiscal: Artigo 17 - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios 
sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável. Artigo 18 - O Conselho Fiscal, 
quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela AG Acionistas, 
sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único: A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será estabelecida pela AG de Acionistas que os eleger. Exercício Social e Lucros: Artigo 19- O exercício social terá início em 1° 
de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser 
preparados. §1° - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social. §2° - Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido 
do exercício, nos termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76. § 3° - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a 
destinação determinada pela AG de Acionistas, observada a legislação aplicável. §4° - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar 
balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. §5° - 
Observadas as disposições legais pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da AG, juros sobre o capital 
próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Liquidação: Artigo 20 - A Sociedade será liquidada nos casos 
previstos em lei, sendo a AG o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Disposições Finais: Artigo 
21 - A Sociedade deverá observar os acordos de acionistas arquiva  dos em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências 
de ações e o Presidente da AG abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos do Artigo 118 da Lei 6.404/76, 
conforme alterada. Artigo 22 - Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes. 
Jucesp nº 172.343/17-3 em 13/04/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE nº 35.300.043.154

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Julho de 2017
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”), reuniram-se aos 18 
dias do mês de julho de 2017, às 18h30, no escritório do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., localizado na Rua 
Leopoldo Couto Magalhães Junior, 700, 16º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 02. Convocação e 
Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração participando por meio de 
videoconferência, conferência telefônica ou representante, nos termos dos Artigos 16, parágrafo único e 20, §7º do Estatuto 
Social da Companhia, a convocação foi dispensada pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: 
Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do dia: no âmbito a oferta 
pública inicial de ações da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de junho de 2017 (“Oferta”), 
deliberar sobre as seguintes matérias: (A) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia ou 
vendidas por Carrefour Nederland B.V. (“CNBV”) e por Península II Fundo de Investimento em Participações (“Península” e, 
em conjunto com CNBV, “Acionistas Vendedores”), no âmbito da Oferta (“Ações” e “Preço por Ação”, respectivamente); (B) 
o aumento na quantidade das Ações da Oferta Base (conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta) em até 20% 
das Ações da Oferta Base, i.e. até 59.428.768 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, setecentas e 
sessenta e oito) ações ordinárias da Companhia (“Ações Adicionais”), a serem vendidas pela Península sob as mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base; (C) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (D) a determinação da forma de subscrição e integralização das 
Ações a serem emitidas; (E) a aprovação dos direitos atribuídos as novas Ações; (F) a autorização para a Diretoria emitir o 
Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados 
à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, assinar o Instrumento Particular de Contrato de 
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias do 
Atacadão S.A., o Placement Facilitation Agreement, o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias do Atacadão S.A. e todos os outros contratos e documentos que se fizerem 
necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”); e (G) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no 
âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia. 05. Deliberações por unanimidade: Após 
discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por 
unanimidade de votos: (A) a fixação do Preço por Ação em R$ 15,00 (quinze reais), com base no resultado do procedimento 
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido exclusivamente com investidores 
profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e Agentes do Colocação Internacional (conforme 
definido no Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução nº 400, emitida pela 
Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo 
primeiro, inciso III da Lei das S.A., a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de 
que não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por 
meio de uma oferta pública, na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado do Procedimento de 
Bookbuilding; (B) a quantidade das Ações da Oferta Base não foi aumentada; (C) o aumento no capital social da 
Companhia, de R$ 6.055.000.000,00 (seis bilhões e cinquenta e cinco milhões de reais) para R$ 7.599.117.647,50 (sete 
bilhões, quinhentos e noventa e nove milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
centavos), mediante a emissão de 205.882.353 (duzentos e cinco milhões, oitocentas e oitenta e duas mil, trezentas e 
cinquenta e três) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para 
subscrição pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na 
subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o Estatuto Social da 
Companhia. Do Preço por Ação de R$ 15,00 (quinze reais): (a) o valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) será 
destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 1.544.117.647,50 (um bilhão, quinhentos e 
quarenta e quatro milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) em aumento do 
capital social; e (b) o valor remanescente será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição 
de ações, totalizando a quantia de R$ 1.544.117.647,50 (um bilhão, quinhentos e quarenta e quatro milhões, cento e 
dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) destinada à reserva de capital; (D) a forma de 
integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda corrente nacional, na data de liquidação da 
Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos das cláusulas aplicáveis do Instrumento Particular de Contrato de 
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias do 
Atacadão S.A.; (E) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital social da 
Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela 
Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o Regulamento de Listagem do Novo Mercado e o Estatuto Social da 
Companhia, a partir da data de publicação do Anúncio de Início; (F) a autorização aos Diretores da Companhia para emitir 
o Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum, bem como praticar todos e quaisquer atos referentes à Oferta e seu 
correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, assinar os Documentos da Oferta; e (G) a verificação pelo 
Conselho de Administração da subscrição de 205.882.353 (duzentos e cinco milhões, oitocentas e oitenta e duas mil, 
trezentas e cinquenta e três) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital 
social da Companhia, que passa a ser de R$ 7.599.117.647,50 (sete bilhões, quinhentos e noventa e nove milhões, cento 
e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), dividido em 1.980.958.942 (um bilhão, 
novecentas e oitenta milhões, novecentas e cinquenta e oito mil, novecentas e quarenta e duas) Ações. O Conselho de 
Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionistas a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, a fim de refletir o novo capital social. 06. Fechamento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São 
Paulo 18 de julho de 2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon – Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda – 
Secretária. Membros do Conselho de Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de 
Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; 
Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent Arnaud Xavier Abello; Abilio dos Santos Diniz; 
Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda e Luiz Fernando Vendramini Fleury. São Paulo, 18 de julho de 2017. 
Confere com a original lavrada em livro próprio. Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre 
Lacerda - Secretária.

As férias chegaram e é hora de 
aproveitar com uma boa viagem. 
As opções são várias como curtir o 
frio no Sul, fugir dele em uma praia 
no Nordeste ou ainda encarar um 
caminho mais longo e aproveitar 
o verão do hemisfério Norte. Se a 
sua escolha envolve uma viagem 
longa de avião vale a pena tomar 
alguns cuidados. Uma dica é mo-
ver bastante as pernas durante a 
viagem, além de levantar e andar 
um pouco no corredor do avião. 

Raphael Marcon, ortopedista 
do Serviço de Medicina Esportiva 
do HCor (Hospital do Coração), 
recomenda o uso de calçados 
confortáveis, com solados que 
amorteçam parte do impacto, e 
de meias elásticas, especialmente 
para as pessoas que já apresentam 
problemas vasculares. “Jamais 
viajar de salto alto e evitar fi car 
sentado o tempo todo”, alerta o 
ortopedista. Segundo Marcon, 
caminhadas pelos corredores da 
aeronave, alongamentos simples 
e movimentação frequente das 

A cédula entrará em circulação no dia 
14 setembro, substituindo a atual, 
que tem a imagem do naturalista 

Charles Darwin e existe desde 2000. 
Austen se tornará a segunda mulher a 

estampar uma nota de libra esterlina, ao 
lado da rainha Elizabeth II. Além disso, 
também foi confirmado o lançamento de 
uma edição limitada da moeda de 2 libras 

com a figura da escritora. Porém ela circu-
lará somente na região de Hampshire, no 
sul da Inglaterra.

Jane Austen é considerada uma das prin-
cipais autoras de língua inglesa da história 
e escreveu seis livros completos, sendo que 
todos já foram parar no cinema ou na tele-
visão. A autora morreu em 18 de julho de 
1817, aos 41 anos, em Hampshire (ANSA).

Como amenizar o desconforto 
durante as viagens de avião

articulações ajudam a reduzir o 
desconforto do tempo a bordo. 

Para ele, é fundamental alongar 
os membros inferiores, em espe-
cial a panturrilha, conhecida como 
batata da perna, músculos da coxa 
e da área abaixo do joelho. Mulhe-
res que usam anticoncepcional 
ou indivíduos que são fumantes, 
cardiopatas ou portadores de do-
enças vasculares devem ter mais 
cuidados ainda. Em alguns casos, 
é fundamental avisar ao médico 
responsável pelo tratamento sobre 
a viagem, para verifi car os cuida-
dos específi cos a serem tomados.

Além das longas horas de 
viagem, o ar seco do avião e a 
poltrona estreita deixam qualquer 
viajante desconfortável e podem 
desencadear inchaços e dores 
musculares, além de causar a 
formação de coágulos que obs-
truem vasos sanguíneos. “Alguns 
exercícios simples ajudam a evitar 
ou amenizar incômodos e possíveis 
problemas de saúde, além de ga-
rantirem mais disposição para o 

momento da chegada”, esclarece 
Marcon. Por conta das várias horas 
sentado, o corpo encontra difi cul-
dades em fazer o sangue circular 
normalmente. “A gravidade, aliada 
com a baixa pressão da cabine, 
são as principais inimigas para a 
circulação. É só olhar para os seus 
pés para encontrar a prova disso: 
muito provavelmente eles estarão 
inchados”, explica o ortopedista.

Para exercitar os pés, faça os 
seguintes movimentos: sentado 
em sua poltrona, levante os calca-
nhares, deixando apenas as pontas 
dos pés no chão. Suba e desça os 
calcanhares por pelo menos 10 
respirações. “Faça bem devagar 
para evitar câimbras. Depois, 
com os calcanhares apoiados no 
chão, mova as pontas dos pés 
para cima e para baixo, também 
por 10 respirações. Por último, 
ainda com os calcanhares no chão, 
mova-os, para a direita e esquerda, 
mas faça uma perna de cada vez. 
Procure fazer os movimentos sem 
os sapatos”, sugere.

Para trabalhar as pernas: esti-
que-as o quanto puder e mexa seus 
pés em círculos, lentamente. Faça 
isso primeiro com a perna direita e 
depois com a perna esquerda. “Se 
o espaço permitir, procure cruzar 
uma perna sobre a outra, formando 
com elas o número quatro. Leve 
o seu corpo para frente, sempre 
com a coluna ereta, e fi que assim 
por aproximadamente 30 segun-
dos, respirando profundamente. 
Lembre-se de inspirar o ar pelo 
nariz e o soltar pela boca, sempre 
com a postura ereta. Repita esses 
exercícios frequentemente, pelo 
menos a cada meia hora, e aprovei-
te para caminhar pelos corredores 
do avião”, explica o ortopedista.

Movimente os braços: assim 
como os pés, os braços tendem 
a fi car sem estímulo durante a 
viagem. Você pode exercitá-los 
mesmo sentado na poltrona e tam-
bém levantá-los para cima, abrindo 
e fechando a mão pelo menos 10 
vezes. Mas tenha cuidado para não 
acertar o seu vizinho, nem contrair 
os ombros, pois é uma tendência 
quando estamos tensos”, diz.

Alongue a coluna e o pescoço: 
para alongar o pescoço, com a 
coluna reta, vire-se o máximo 
que conseguir, primeiro para a 
esquerda, depois para a direita. 

Os braços devem repousar nos 
apoios da poltrona, e a barriga de-
verá estar sempre contraída. “Você 
pode também aliviar a tensão no 
pescoço com o auxílio das mãos. 
Com a mão direita em cima da ca-
beça, puxe-a em direção ao ombro 
direito vagarosamente. Conte cinco 
respirações profundas, volte para a 
posição original e repita o movimen-
to para a esquerda”, fi naliza Marcon.

Fonte: AI/HCor.

Jane Austen
em nota de 10 libras

Em comemoração 
pelo bicentenário da 
morte da escritora 
britânica Jane Austen 
(1775-1817), o 
Banco da Inglaterra 
apresentou sua 
nova nota de 10 
libras esterlinas, 
que traz o rosto da 
autora de “Orgulho e 
Preconceito”
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Maria Helena Masquetti (*)

“O mundo é maravilhoso!” ou “O mundo é ruim!” são 
exclamações comuns de se ouvir, mas que, mui-
tas vezes, podem não referir somente ao mundo 

presente e, sim, àquele que esteve um dia bem próximo de 
nós e com o qual interagíamos. Um mundo restrito, mas 
que falava com a gente e com o qual também podíamos 
falar. Ou, na pior das lembranças, um mundo onde só ele 
falava sem se importar com o que se passava com a gente. 
Quem associou com o que o marketing faz hoje com nossas 
crianças, o fez com razão. Assim, o mundo para as crianças 
não chega a ser muito maior do que o espaço que engloba 
sua casa, sua família, seus vizinhos e a escola. 

Caso nos esqueçamos disso de vez em quando, é impor-
tante ter em mente que o marketing nunca esquece, além 
de pesquisar continuamente para saber como as crianças 
percebem o seu entorno. Basta observar alguns comer-
ciais dirigidos à infância onde um grupo de três ou quatro 
crianças, usando certo produto, é sufi ciente para justifi car 
o apelo fi nal do fi lme: “Todo mundo está comprando, todo 
mundo está usando, só falta você!”. Considerando que as 
crianças acreditam no que ouvem e veem, aquelas poucas 
crianças do comercial representam mesmo todo o mundo 
para elas. E é esta convicção que leva tantas crianças ao 
desespero enquanto suplicam que os pais lhe comprem o 
objeto anunciado.

O mundo, para as crianças, é a 
sua comunidade

Conforme amadurecemos, nossa 
noção de mundo se amplia, 
passando daquilo que nossa vista 
alcançava quando pequenos até 
chegar ao seu tamanho físico real. 
Com o decorrer do tempo, muita 
coisa muda em nossas vidas, mas o 
que vivemos e sentimos na infância 
não deixa de existir por isso. Válido 
para as experiências boas ou não.

“Todo mundo tem celular, só eu que não!”. Embora este 
tipo de queixa seja muito comum entre as crianças e ado-
lescentes, uma família não consumista em sintonia com a 
escola, e vice-versa, pode mostrar aos pequenos que esse 
“todo mundo” está, isto sim, pintando, criando, lendo, cor-
rendo, explorando espaços e brincando lá fora em lugar de 
se prostrar diante das telas.

Se as crianças puderem observar, por exemplo, que, na 
comunidade da qual fazem parte, todos usam os calçados que 

julgam mais confortáveis in-
dependentemente de marcas 
ou modelos, não terão porque 
sofrer tanto se não puderem 
ter um tênis de marca. Se, 
na escola, todas as crianças 
consumirem sucos naturais 
e as cantinas oferecerem 
alimentos saudáveis, elas 
não estarão expostas à es-
tratégica tentação visual das 
tranqueiras e refrigerantes.

Embora refl etir sobre isso 
não tenha sido sufi ciente 
para inibir as ações do ma-
rketing infantil, pode, no 
entanto, ajudar os pais, os 
responsáveis e as escolas a 
confi ar no quanto a comu-
nidade unida e os exemplos 
saudáveis que podem dar 
são seus melhores aliados 
na educação das crianças.

“Mas, e quando a criança crescer e passar a interagir com 
o mundo em sua real dimensão?”. Quem já ouviu a frase: 
“A primeira impressão é a que fi ca”, pode considerá-la 
válida também para esta primeira noção de mundo que 
as crianças têm. O modo como ela percebia seu mundo 
é o que prevalece. É muito mais fácil para um jovem se 
sentir aceito em seus grupos e resistir à compulsão con-
sumista quando esteve protegido do assédio comercial 
até amadurecer para compreender e julgar as manobras 
de vendas.

Aprendendo com a vida no campo, quando o broto de 
café se torna um pequeno arbusto, o agricultor já não 
precisa cuidar dele como nos primeiros dias, porque suas 
raízes já se fi ncaram no solo, tornando-o mais resistente 
às intempéries e aos ataques daninhos. Assim também, em 
lugar de desejar tantas coisas pela indução do marketing, 
nossas crianças precisam justamente ser protegidas dele 
até que possam construir melhor sua identidade. Depois 

disso, serão escolhas feitas por pessoas mais seguras e 
provavelmente melhor convencidas, pela experiência grata 
da infância, de que o mundo todo pode ser mais feliz sem 
a pressão do consumo.

(*) - É graduada em Psicologia e Comunicação Social, possui especialização 
em Psicoterapia Breve e realiza atendimento clínico em consultório desde 1993. 
Exerceu a função de redatora publicitária durante 12 anos e hoje é psicóloga do 

Alana (Envolverde).

Houve um tempo em que era comum ver pessoas 
utilizando as viagens de ônibus para leitura de livros, 
revistas, gibis ou até de catálogos de venda direta.

Eu mesmo, nos quatro anos que fi z faculdade, como o 
trajeto era relativamente longo, aproveitava o “busão” 
para estudar, repassar o texto que seria discutido poucas 
horas depois ou esboçar a redação encomendada pela 
professora de linguagem da comunicação.

Na era dos Smartphones são restritos os que se ar-
riscam sair de casa acompanhados de um livro para 
degustar durante a permanência nos transportes 
públicos. A preferência nessa época de conectividade 
instantânea é por textos curtos, superfi ciais na maioria, 
os quais saltam das telas dos celulares diretamente 
para os cérebros indisponíveis a exercitar raciocínios 
mais elaborados ou mesmo tentar uma refl exão básica 
antes de clicar no ícone “Curtir”, do Facebook ou, no 
“Coração”, do Instagram.

Embora ameaçados de extinção, os livros persistem, 

Ler No Ônibus É “Cool”
vendem, e ainda se confi guram como um produto de 
primeira necessidade para um bom contingente.

Num trajeto para casa tive a felicidade de encontrar 
um senhor sentado no coletivo degustando a sua leitura, 
com total atenção. E não era fi cção. Prestes a descer, ele 

fechou o seu exemplar e o guardou numa pequena pasta 
com zíper, a qual acondicionava a obra com perfeição. 
Pareceu-me até que o acessório foi confeccionado sob 
medida.

Dos mais de 40 passageiros sentados, apenas o senhor 
de cabelos brancos preservava um hábito que já foi 
rotina, mas que agora talvez seja considerado “cool”, 
mania de “nerd”, ou coisa de quem vive off-line, em 
outras sintonias. Por aqui, fi co. Até a próxima. (Leno 
Silva, especial para a Envolverde)



News@TI
Serviço “Espião de Notas” 

@Na era da informação, ter controle sobre toda e qualquer transação 
envolvendo um CNPJ é praticamente uma obrigação. A fi m de 

prevenir ou identifi car rapidamente algum tipo de fraude, a VARITUS 
BRASIL, empresa inovadora que atua em soluções rápidas para TI, 
na emissão e recuperação de notas fi scais eletrônicas para pequenas, 
médias e grandes empresas dos setores público e privado, acaba de 
lançar o “Espião de Notas”. A solução faz com o que o empresário ou 
um funcionário do departamento fi nanceiro tome conhecimento de 
todas as notas emitidas contra a sua empresa, antes mesmo do produto 
chegar em seu estabelecimento. Esta consulta é realizada diretamente 
no SEFAZ, site da Secretaria da Fazenda, onde o sistema identifi ca, 
captura e faz o download do arquivo XML. “Esta facilidade evita a de-
pendência de recebimento de e-mail, contendo o XML. Nosso sistema 
é bem mais rápido”, defende Adão Lopes, CEO da VARITUS BRASIL 
(www.varitus.com.br /).

 

Cigam lança assistente virtual

@A Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial (ERP, 
CRM, RH, PDV, BPM, Mobile e BI), desenvolveu a Cia, assistente 

virtual criada com tecnologia IBM Watson e Microsoft. A novidade faz 
parte da Cigam 11, plataforma recém-lançada pela companhia com 
recursos de Inteligência Artifi cial. Nós precisamos de ajuda o tempo 
todo. A Cigam, de acordo com o gerente de Produto da companhia, 
Maurício Ouriques, pensou nisso e desenvolveu um sistema que se 
adapta à linguagem natural, criando um auxiliar tecnológico persona-
lizado e inteligente que se conecta automaticamente às informações 
do sistema de gestão. Foram mais de 100 mil horas de pesquisa e 
desenvolvimento, entre eventos, workshops, treinamentos e criação 
do produto, aplicando tecnologias de IA à gestão empresarial, en-
volvendo toda a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. 
Cada vez mais a Cigam impulsiona seus clientes rumo à transformação 
digital e a uma gestão empresarial mais dinâmica e interativa (youtu.
be/1VDa8xMm_7I).

São Paulo, quarta-feira, 19 de julho de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

Internet das Coisas converte 
visitante do varejo em cliente 

A compra da rede 

de supermercados 

Whole Foods pela 

Amazon consolida um 

movimento muito forte 

do varejo mundial: 

a dissolução das 

barreiras entre o mundo 

digital e as operações 

tradicionais de comércio

A Amazon está acostumada 
a mapear as buscas e de-
cisões de compra de seus 

usuários online. A meta é apro-
fundar o perfi l analítico daquele 
consumidor e, a partir daí, gerar 
incentivos para essa pessoa com-
prar outros produtos. Essa mesma 
estratégia será, certamente, usada 
pela Amazon nas 460 lojas físicas 
da rede Whole Foods. Para coletar 
dados sobre o comportamento 
do cliente dentro da loja física, a 
Amazon investirá em tecnologias 
IoT (Internet das Coisas) como 
sensores, alarmes e analisadores 
de presença em tempo real de 
cada um dos visitantes da loja 
Whole Foods. Essa infraestrutura 
invisível aos olhos do consumidor 
dará origem a grandes volumes de 
informação, que após passar pelos 
moedores e transformadores de 
dados (analytics) retornam em 
formato resumido (dashboards) 
que permitem tomadas de deci-
sões imediatas. 

Essa rapidez é essencial no 
mundo do varejo, com caracte-
rísticas originais e exclusivas em 
comparação a outras verticais. 
Vendas, promoções, lançamentos 
e outras movimentações têm um 
timing muito específi co: o médio 
e longo prazo em varejo alcança 
uma semana, duas no máximo. 
O curto prazo é no mais tardar 
amanhã de manhã. 

É dentro deste dinamismo de 
processos que novas tecnologias 
e soluções estão se posicionando 
dentro de lojas e áreas de comér-
cio de produtos. Isso acontece 
independentemente de seus va-
lores de ticket, que via de regra 
caracterizam-se pela larga escala e 
baixo valor médio. É um universo 
com alto volume de visitantes e, 
hoje em dia, baixo volume de negó-
cios. Uma loja de departamentos, 
por exemplo, avalia que de cada 
100 visitantes que entram na loja, 
somente 40 chegam ao provador 
e, destes, somente 6 efetivam 
algum tipo de compra. Destes 6, 
possivelmente 1 ou 2 comprarão 
algo extra e não planejado. 

Trata-se de uma janela de opor-
tunidades que, se bem trabalhada, 
pode multiplicar o faturamento de 
uma rede de lojas em curto espaço 
de tempo. 

O varejo já está pesquisando 
sensores que alavanquem vendas. 
Isso é feito a partir do maior deta-
lhamento de produtos ou, ainda, 
de sugestões de produtos com-
plementares ao já adquirido pelo 
cliente. Muitas soluções baseadas 
em RFID, NFC e outros códigos e 
sensores podem melhorar a expe-
riência do consumidor, oferecendo 
maior volume de informações. 
O momento atual da economia, 
porém, faz com que o gestor do 
varejo priorize o conhecimento 
dos visitantes e o aumento da 
capacidade de conversão das 
lojas (efetivação da compra do 
produto). 

A Internet das Coisas para a 
vertical varejo toma várias formas 
– esse conceito está por trás de 
soluções como Beacons, câmeras 
conectadas às soluções de Video 
Analytics, etc. Nesse momento, 
existem profundas discussões 
sobre que tecnologias IoT usar 
para melhor entender um visitante 
da loja e suas características. A 
meta é extrair informações es-
tratégicas, que possam melhorar 
a experiência do consumidor em 
sua próxima visita à loja. As per-
guntas mais comuns estão ao redor 
do uso de Beacons (Bluetooth), 
em especial sobre o novíssimo 
Eddystone (solução da Google 
similar ao Bluetooth). Plataformas 
como Wi-Fi (rede sem fi o), POS 
(Point of Sale – ponto de venda) 
e, fi nalmente, o Video Analytics 
também chamam a atenção do 
mercado.  

Os Beacons reconhecem a che-
gada do visitante na loja. Para isso, 
basta que a pessoa esteja com a 
função Bluetooth ativada em seu 
dispositivo móvel. Essa tecnologia 
tem áreas de cobertura bastante 
restritas. Com isso, em grandes 
lojas, o número de Beacons espa-
lhados deverá ser grande, o que 
impacta o custo total da solução. 
De acordo com o relatório Pro-

xbook de 2016, hoje metade da 
indústria suporta o padrão Beacon 
Google Eddystone. 

O Wi-Fi, por outro lado, é uma 
tecnologia bastante conhecida. 
É comum encontrarmos redes 
Wi-Fi em 70% das áreas urbanas. 
Por essa razão, o Wi-Fi utilizado 
em soluções de Retail Analytics 
é mais facilmente implementado. 
O ponto vulnerável desta opção é 
que essa plataforma não produz in-
formações analíticas que mereçam 
destaque. São soluções básicas, 
que não exigem App instaladas nos 
dispositivos móveis dos potenciais 
consumidores. O leque de esco-
lhas do varejo é complementado, 
ainda, pelo POS. Essa tecnologia 
é equipada para cobrir com com-
petência todo o ambiente da loja 
física. Por outro lado, o POS só 
atuará sobre clientes que efeti-
vamente completarem a aquisição 
do produto. 

Uma das ofertas mais ricas é 
o Video Analytics, solução de 
software que permite que se 
analise automaticamente o video 
de pessoas dentro da loja. 

S e g u n d o  p e s q u i s a s  d a 
Market&Markets, esse mercado 
atingirá 2,61 Bilhões de dólares 
até o fi nal deste ano. Até 2022 
essa marca chegará a US$ 11,17 
bilhões.  As novíssimas soluções 
baseadas em Video Analytics têm 
um diferencial importante. As 
câmeras apresentam capacidade 
de análise, processamento e em 
alguns casos até armazenamento 
de informações. O dado assim tra-
tado será enviado, a posteriori, aos 
motores de analytics, devolvendo 
dashboards muito mais completos. 

Note que todas estas tecno-
logias e soluções são capazes, 
dentro de suas limitações, de 
reconhecer a chegada de um vi-
sitante (primeira visita à loja), ou, 
ainda, de identifi ca-lo novamente 
em segunda visita. Neste caso, 
entra em cena algum tipo de App, 
presente no dispositivo móvel do 
consumidor.  

Para cada ambiente e neces-
sidade, espaço físico e perfi l de 
negócio, estas tecnologias são 
integradas e trabalham de forma 
mais ou menos efi ciente. A meta 
é medir o número de visitantes, 
os diversos tempos dele dentro 
da loja e em áreas especifi cas 
nesta loja (dwell time), as taxas 
de conversão, a efi ciência das pro-
moções, o gênero e a faixa etária 
do visitante, etc. São informações 
que aumentam agressivamente o 
poder de decisão do board (nor-
malmente remoto, longe da loja), 
mas também de colaboradores 
locais. Isso é feito de forma ins-
tantânea ou online.  

De qualquer maneira, a combi-
nação das várias tecnologias para 
varejo em espaços e necessidades 
diferentes é sempre o mais reco-
mendado. Como o mercado tem 
uma ânsia muito grande por ter 
a loja “acesa”, reconhecendo e 
entendendo todos os visitantes, 
a indústria do varejo busca de 
forma acelerada estas soluções. 
O resultado é que, muitas vezes, 
inicia-se uma POC (prova de 
conceito) sem antes se debruçar 
sobre um minucioso anteprojeto. 
Essa etapa prévia é essencial 
para defi nir quais informações e 
decisões são cruciais e precisam 
estar à disposição da solução de 
Retail Analytics.  

Esta ansiedade retrata o mo-
mento que o segmento vive, algo 
bastante comum em mercados 
que começam a usar a Internet 
das Coisas. Neste quadro, as em-
presas buscam informações que 
nunca foram coletadas antes ou, 
então, foram coletadas, mas não 
de forma massiva e sem terem 
sido refi nadas. O resultado é uma 
base de dados frágil, construída a 
partir de estatísticas superfi ciais 
ou insufi cientes sobre o compor-
tamento do consumidor dentro 
da loja física. 

O melhor desenho do projeto e a 
melhor defi nição das informações 
desejadas, com acuracidade iné-
dita, determinam o sucesso deste 
novo modelo de varejo físico.  

As tecnologias estão maduras 
e podem ser implementadas de 
forma relativamente simples. A 
presença de plataformas como Be-
acon, Wi-Fi, POS e Video Analytics 
dentro do ambiente da loja física 
provoca inevitavelmente uma 
ruptura nas tradicionais formas 
do varejo planejar seus negócios. 
Este é, no entanto, o melhor cami-
nho para os players que desejam 
desenhar um futuro conhecido, 
seguro e livre de surpresas. 

(*) É CEO & President da Go2neXt 
Cloud Computing Builder & 

Integrator.

Paulo Henrique Pichini (*)

Trânsito, falta de vagas para 
estacionar e fi las para pedir 
nos restaurantes são os prin-
cipais vilões dos paulistanos. 
O mito de que os nascidos em 
São Paulo adoram uma fi la já 
caiu por terra há anos. Uma 
pesquisa feita em 2014 pelo 
Data Folha, com 805 mora-
dores da capital, mostra que 
76% dos entrevistados já de-
sistiram de alguma atividade 
para terem que aguardar por 
muitas horas. 

Por isso, as soluções tecno-
lógicas que ajudam a otimizar 
tempo já se tornaram uma 
tendência por aqui. Seja para 
pegar um taxi, pedir comida em casa ou até mesmo para fazer 
um pedido na praça de alimentação antecipadamente, sem pre-
cisar gastar tempo esperando para ser atendido, os aplicativos 
de autoatendimento estão pouco a pouco ganhando espaço no 
dia a dia dos habitantes de São Paulo.

Embora a velocidade com que isso vem ocorrendo nos últimos 
anos seja relativamente lenta perto de outros países, é possível 
notar que muitas pessoas estão abertas a ter novas e melhores 
experiências. E por isso, não tenho dúvidas de que essa é a 
realidade que nos espera.

Vamos olhar para os Estados Unidos, por exemplo, onde o 
mercado de self-attendance é extremamente evoluído e come-
çou há muito tempo. Algumas situações já são icônicas e muito 
admirada por brasileiros que lá visitam, como a facilidade e co-
modidade de uma compra realizada na Amazon e o imediatismo 
na retirada de um café do dia a dia comprado pelo aplicativo 
em uma loja do Starbucks.

Isso só nos mostra que ain-
da há muito a ser explorado 
nesse mercado em nosso país 
e tenho convicção que as pla-
taformas de autoatendimento 
se tornarão uma necessidade 
por aqui, principalmente nas 
grandes capitais, onde o fl uxo 
de pessoas em todos os am-
bientes é bastante alto.

Sim, já temos iniciativas, 
mas estamos apenas come-
çando quando comparado 
aos EUA. Ótima notícia, já 
que signifi ca que há um vasto 
campo para ser trabalhado e 
muita facilidade ainda a ser 

inserida nas experiências diárias da nossa sociedade.
Mas e agora, o que falta? Para chegarmos lá, o caminho não 

é simples, pois o autoatendimento traz sempre consigo uma 
mudança de hábito e, por isso, o grande desafi o é fazer com 
que as pessoas experimentem pela primeira vez. Dessa forma, 
após usufruir de tecnologias que proporcionam comodidade 
e rapidez no atendimento nos estabelecimentos, a conversão 
torna-se muito mais fácil. Afi nal, o que cada vez mais queremos 
é ter praticidade na hora de realizar as atividades cotidianas.

Dito tudo isso, acredito que a tecnologia já se tornou uma 
grande aliada na transformação das atividades comuns da nossa 
rotina e a grande questão é saber como usá-la em benefício de 
todos. E o que posso afi rmar, com certeza, é que os paulista-
nos estão cada dia mais atentos e a máxima agora passou a ser 
“quanto menos fi la, melhor”.

(Fonte: Rafael Arb é CEO do VocêQpad, aplicativo de autoatendimento que permite o seu 
usuário pedir e pagar por refeições fora de casa diretamente de um smartphone).

Paulistanos gostam de fi las...Só que não!

Marcos Villas (*)

Quando bem-sucedido, o software criptografava o conte-
údo do computador afetado e demandava um resgate de 
cerca de US$ 300 em bitcoins por máquina, isto em 27 

línguas diferentes, segundo o US-CERT, grupo criado em 2000 
nos Estados Unidos para avaliar ameaças e responder a ataques 
relativos à cibersegurança na esfera federal civil. Em 27 de junho, 
um novo malware nomeado como Petya (PetWrap), que negava 
totalmente o acesso ao sistema atacando o setor de boot dos 
discos rígidos nos dispositivos infectados, deixou os gestores 
das empresas preocupados novamente.

Depois dos ataques, muitos se perguntavam: teria sido possível 
prever estes problemas? O que é necessário para evitar que ata-
ques como estes continuem acontecem? As principais orientações 
comentadas por especialistas já foram divulgadas: ter uma cópia 
de segurança (backup) atualizada dos dados e manter o sistema 
operacional dos computadores atualizado. De fato, os computa-
dores atualizados (com sistemas operacionais mais recentes) em 
tal situação não foram atacados e os demais para os quais havia 
backup, puderam ter seus dados restaurados. O risco de novos 
ataques desta natureza pode ser previsto?

Grosso modo, podemos classifi car os riscos como internos e 
externos a uma organização. Riscos internos são aqueles que têm 
origem a partir de ação da própria organização, enquanto riscos 
externos têm origem em eventos que podem ocorrer fora do con-
texto da organização, por exemplo, riscos de natureza estratégica. 
Michael Porter, em seu texto o “Modelo das Cinco Forças” que 
infl uenciam a estratégia de uma organização evidenciava, entre 
outros, a ameaça de produtos substitutos. O risco de ver o seu 
negócio prejudicado por produtos substitutos pode ser previsto?

Por outro lado, tudo é risco? Tudo pode acontecer? Como 
se diz na linguagem popular, há que separar o joio do trigo. No 
contexto de uma organização, pensar em riscos é pensar no 
que pode acontecer no futuro que pode ajudar ou atrapalhar 
a organização, um de seus projetos ou um de seus processos 
de trabalho, a atingir os seus objetivos. Outro ditado popular é 
aquele que diz que o cadeado na janela só aparece depois que um 
ladrão conseguiu passar por esta mesma janela para executar um 
roubo. Tomar providências para buscar evitar que novo evento 
negativo de mesma natureza ocorra no futuro é necessário, mas 
por que não investir recursos (pessoas, tempo e dinheiro) para 
tentar identifi car e evitar que tais eventos aconteçam ou, caso 
não seja possível evitá-los, minimizar a chance que eles ocorram 
(probabilidade) ou os seus efeitos (impacto)?

Um aspecto importante para a identifi cação de riscos é a utili-
zação de experiência e de conhecimento. Como todos sabemos, 
crianças são curiosas e elas não têm ideia dos riscos que correm, 
pois não têm experiência ou conhecimento para avaliar as possí-
veis consequências de seus comportamentos e ações. O mesmo 
pode ocorrer nas organizações. Você é capaz de refl etir, com 
autoridade, a respeito de riscos de operação de uma refi naria, 
riscos de entrada em um novo mercado, risco de expansão de 
negócios para outros países, riscos de imagem, riscos comerciais, 
riscos de operações fi nanceiras com derivativos e riscos de TI?

Ataques cibernéticos: sejamos paranoicos 
sim, mas de maneira organizada!

Nos últimos meses, dois grandes ataques cibernéticos praticamente pararam grande parte dos 
computadores no mundo. O maior deles, no dia 12 de maio, atingiu mais 150 países

No caso desses recentes ataques cibernéticos, os profi ssio-
nais de TI que acompanham regularmente assuntos relativos 
à segurança poderiam facilmente prevê-lo. Os componentes 
destes ataques foram noticiados e descritos. No WannaCry, por 
exemplo, os softwares que solicitam resgate estão ativos pelo 
menos desde 2012. No início de 2016, tais softwares consegui-
ram criptografar com sucesso computadores de hospitais e de 
outras unidades de saúde nos Estados Unidos, na Nova Zelândia 
e na Alemanha. A propagação de tais softwares naquela época 
ocorreu por meio de e-mail e de servidores de web vulneráveis 
(US-CERT TA16-091A). O ataque utilizou uma falha existente 
em sistemas operacionais Windows que foi detectada e comu-
nicada em março deste ano (US-CERT TA17-132A). Riscos que 
podem afetar a estratégia de uma empresa também podem ser 
previstos por profi ssionais que têm experiência e conhecimento 
na sua área de atuação.

É preciso prestar atenção nos chamados “paranoicos” que 
identifi cam ameaças. Tomemos como exemplo o ataque de 11 
de setembro de 2001 às torres gêmeas do World Trade Center 
em Nova Iorque. O chefe de segurança deste centro, John 
Patrick O’Neill, falecido no ataque, era um ex-agente do FBI, 
com experiência em contraterrorismo, que havia trabalhado 
na investigação do ataque de 1993 ao mesmo centro (uma 
bomba explodiu na garagem) e outros, e que insistia que a Al 
Qaeda era uma ameaça para os EUA. Paranoico? Certamente 
que não, mas sim alguém que utilizava a sua experiência para 
identifi car riscos.

Experiência e conhecimento ajudam a identifi car riscos, de 
forma que estes possam ser adequadamente analisados, avaliados 
e tratados. A identifi cação de riscos precisa ser uma atividade 
permanente e regular, executada de forma disciplinada e crite-
riosa. Portanto, fi que atento.... Certifi que-se que há experiência 
e conhecimento nas áreas críticas para o seu negócio, que per-
mitam identifi car seus riscos. Querer fi car alheio aos riscos não 
é uma opção.

(*) É M.Sc. em Computação, D.Sc. em Administração, sócio-fundador da RSI 
Redes (www.rsiredes.com.br) e professor da PUC-Rio.
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BANCO 42
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DEPOIMENTO
SGBOOR
TARRAFAG
IEXTINTA

IDOSITN
OSVOLEI
DOIDOARCO

SEIVALER
NORAMAIS
OAIPTR

HIPOCRISIA
VOITECE

GASNATURAL

Que tem 
tempera-

mento
brigão

Parte do
corpo tra-
tada pelo

calista

Dígrafo na
palavra
"banho"
(Gram.)

Que 
já não

existe (a
empresa)

Expressão 
usada para
responder 
a chamado

Ar, em
inglês

Nação
judaica
criada 

em 1948

(?) pois:
assim
sendo

Fonte de
energia
não re-
novável

(?) vezes:
quanti-
dade

indefinida

Faz
(tecido)
com fios

Esporte
que teve a 
posição do
líbero in-
troduzida
em 1998
Presen-

tear

Até (?) ver:
até logo

Camarão de
água doce

Em se-
guida a 

Maluco
(?) mine-
ral, líquido
nutritivo 
que sobe
da raiz aos
tecidos de
vegetais

Falsidade; 
fingimento

Oswald de
Andrade,
poeta ho- 
menagea-
do na Flip 
de 2011

Passados; 
decorridos

Rede de
pescar lan-
çada com
as mãos

Relato ve-
rídico ao

fim de ca-
pítulos de

"Salve 
Jorge" (TV)

Boletim de
Ocorrência

Raios X
(abrev.)

Tiara
(?) a mão,
costume 

de ciganos

Refeição,
em inglês

Existir;
haver

Titânio (símbolo)
Canção de Caetano
Veloso gravada por
Gal Costa em 1993

Açúcar (?):
não utiliza 
ingredien-
tes artifi-
ciais e é

mais escu-
ro do que
o refinado

Animal cujas espécies
de 3 cores são em ge-

ral fêmeasO funcio-
nário recém-admitido

Item sobre o qual a
futura esposa costu-

ma fazer mistério

Rock (?), estilo do Pink Floyd
Reação

comum de
crianças
ao serem 
apresen-
tadas a
alguém

Sílaba de
"anfíbio"
"Getúlio",
em FGV

Endere-
ço da

conexão à
internet

Companhia
(abrev.)

3/air. 4/meal. 7/neófito — tarrafa. 8/errática.
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Esta quarta é o vigésimo sétimo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Marte tende a 

deixar o sono agitado. Desde às 04h32 a Lua ingressando em Gêmeos torna o dia bastante dinâmico, movimenta-

do e comunicativo. Dia ótimo para negociar e fechar acordos. Mercúrio em harmonia com Saturno permite uma 

comunicação focada e que os compromissos assumidos sejam cumpridos. A noite deve ser de descanso. A Lua em 

mau aspecto com Netuno pode trazer perda de vitalidade e pouca disposição no fi nal do dia.
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Durante a parte da manhã é melhor 
se manter dentro daquilo que já 
tinha sido programado para evitar 
contratempos. Surgem novos obje-
tivos na vida, mas antes veja se tem 
cumprindo o que planejou antes. A 
valorização da elegância e a preo-
cupação com o conforto aumentam. 
88/488 – Cinza.

Desde às 04h32 a Lua ingressando 
em Gêmeos torna o dia bastante dinâ-
mico, movimentado e comunicativo. 
A noite deve ser de descanso. A Lua 
em mau aspecto com Netuno pode 
trazer perda de vitalidade e pouca 
disposição no fi nal do dia. Evite a 
preocupação exagerada com qual-
quer coisa. 78/578 – Azul.

Com a Lua em seu signo, Gêmeos 
haverá chance de manter bons con-
tatos e movimentações. Dia ótimo 
para negociar e fechar acordos 
importantes. Mercúrio em harmonia 
com Saturno permite uma comuni-
cação focada e que os compromissos 
assumidos sejam cumpridos.  28/228 
– Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
ocorrer no trabalho se não se co-
municar melhor com as pessoas. 
O momento é bom para a inter-
mediação, à compra ou venda de 
imóveis, a propaganda, a educação, 
a comunicação. As atividades e 
assuntos comunitários continuam 
favorecidos. 27/327 – Branco.

Prepare-se para começar a agir e 
obter melhoria da situação material e 
fi nanceira. A valorização da elegância 
e a preocupação com a aparência 
aumentam. As pessoas devem ser 
ouvidas em suas opiniões, pois isso 
irá ajudá-lo a melhorar a sua situação 
material. 25/225 – Branco.

Com a Lua em Gêmeos pode haver 
fl exibilidade demasiada para resol-
ver situações que exijam defi nição. 
Há chance de conhecer alguém 
interessante e se apaixonar inespe-
radamente. Está sujeito a enfrentar 
uma situação um tanto maçante e 
sujeita ao seu senso crítico, por isso 
controle-se. 18/618 – Verde.

Use seu poder de impor-se nas 
situações e encontrar o seu espaço 
para melhorar a sua vida. Esta quarta 
não é bom dia para negócios, mas 
será neutro para outros fi ns. Uma 
decisão precisará ser tomada, mas 
sem afobação, com calma e bem 
pensada. 25/325 – Amarelo.

Lua ingressando em Gêmeos torna 
o dia bastante dinâmico, movimen-
tado e comunicativo. Dia ótimo 
para negociar e fechar acordos. 
Podem surgir obstáculos para viver 
plenamente seus sentimentos mais 
profundos. Um grande entusiasmo 
nas relações pode encantar as pes-
soas. 45/445 – Azul. 

O romantismo deve ser controlado 
porque será prejudicial se for exage-
rado. Dê mais atenção aos compro-
missos materiais que poderão gerar 
lucros. Arrisque-se até, se isto for 
mesmo necessário. Assunto ligado às 
artes ganha maior signifi cado nesta 
metade de semana. 76/476 – Verde.

Com a Lua em Gêmeos haverá 
chance de manter bons contatos 
e movimentações. Mas é também 
é hora de ardor e romantismo na 
intimidade. É tempo de preparar 
novas uniões e parcerias sociais que 
devem ser decididas enquanto o Sol 
estiver em Leão. 21/721 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Netuno 
pode trazer perda de vitalidade e 
pouca disposição no fi nal do dia. 
A noite uma situação pode fi car 
indefi nida e perder o foco do que 
vinha sendo alvo da nossa atenção. 
Uma atitude positiva diante das 
difi culdades será muito melhor do 
que a incerteza. 28/628 – Branco.

Uma boa fase para melhorar seu 
ambiente devido à tendência a 
desejar mais do que o momento 
pode proporcionar, mas isso pode 
ser algo positivo.  Poderá tomar 
decisões importantes que já foram 
antes preparadas e pensadas, agora 
até inesperadamente. 37/337 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 19 de Julho de 2017. Dia de São Símaco, São Arsênio, 
São Adolfo, Santa Áurea, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é a in-
teligência. Dia Nacional do Futebol, Dia da Caridade e Dia da 

Junta Comercial. Hoje aniversaria a cantora Vikki Carr faz 75 anos, 
o guitarrista e cantor Brian May que nasceu em 1947, o ator  Daniel de 
Oliveira que nasceu em 1977 e a atriz Marisol Ribeiro que faz 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tem forte poder de persuasão 
e capacidade de organização que o ajudam a alcançar o sucesso. É 
original, inventivo e possui boa capacidade de julgamento e poder de 
raciocínio. Têm por hábito a prudência na hora de avaliar os outros. 
Costuma conhecer bastante as formas de expressão dos diferentes 
meios sociais, e comunica-se bem com pessoas de qualquer classe. 
Impacienta-se com a negligência dos outros quanto a compromissos, 
e seu refi namento pode ser confundido com distanciamento. Normal-
mente tende à magreza sem exageros. No lado negativo costuma falar 
o que pensa, mesmo que isso lhe traga problemas e, talvez precise 
desenvolver a arte de escutar.

Dicionário dos sonhos
BALDE – Cheio de água, indica melhorar de saúde, 
isto para pessoas doentes. Enche-lo de água, sorte 
no jogo (que deve ser acompanhado durante sete 
dias). Tirar água do poço com balde e leva-lo para si 
é sinal de problemas por egoísmo exagerado. Furado, 
indica brigas em família. Números de sorte: 36, 43, 
65, 77 e 90.

Simpatias que funcionam
Para as quarentonas rejuvenescerem: Colocar 
água de chuva em vasilha de louça, ou de vidro, e 
deixar 3 dias no sereno, em fase de Lua Nova. Após 
os 3 dias começar a tomar a água, apenas 1 cálice 
antes das refeições. Neste período diminuir bem o 
óleo e o sal de toda a comida.
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Boy Bands
A Festa 2090 apresenta 

músicas dos anos 90 e 2000. 
Animada pelos DJ’S Alex 
Lima, Daniel Bareta, Fábio 
San, Giga Dub e Robertinho,  
terá sorteios de brindes. Na 
pista 1 da casa noturna, acon-
tecerá o especial Boy Bands 
dos anos 90, com homenagem 
para maior boy band da histó-
ria, New Kids On The Block, 
que ficou mundialmente 
famosa com a música Step 
by Step, e vendeu mais de 80 
milhões de álbuns em todo 
o mundo. Músicas de outras 
Boy Bands também vão agitar 
a pista como Backstreet Boys, 
N’Sync, Boyz II Men, Westlife, 
Take That, Five entre outros.

Serviço: Mary Pop Club, R. Barão 
de Campinas, 375, Santa Cecília, tel. 
3223-9142. Sábado (22) a partir das 22h. 
Ingressos: R$ 50.

Meio ambiente  
O espetáculo “Do Lixo Bela, 

Fauna e Flora, Poesia, Batuque, 
Canto e Viola” - com Cia Boca do 
Lixo  tem como cenário o cerra-
do e como personagem central 
a fi gura do “matuto” goiano que 
vivencia diferentes aventuras 
através de brincadeiras popu-
lares recheadas de canções. A 
Cia Boca do Lixo é uma trupe do 
cerrado no interior de Goiás que 
desenvolve projetos artísticos 
dentro de temas socioambien-
tais com o intuito de promover 
através da arte o debate sobre 
sustentabilidade. Ficha técni-
ca - Músicos: Amanda Ricoldi, 
José Clodoaldo “Zeck”, Rafael 
Ercket, Jerônimo Forzani e 
Vinícius Garcez. Técnico de 
som e luz: Leonardo Lenne. 
Assistente: Benjamin Ricoldi.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (22) e 
domingo (23) às 16h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Montagem com direção de Marcio Rosario aborda temas atuais e presentes no cotidiano das 

crianças como superação, bullying e o respeito as diferenças.

Estreia dia 23 de julho 
a peça “A Bola Mágica”, 
montagem inédita 
destinada ao público 
infantil sobre a estória 
do Príncipe Nicolau, 
que possuía todos os 
brinquedos do mundo 
e vivia triste por não 
saber jogar bola

Preocupado com o fi lho, o 
Rei Gustavo pede ajuda 
para a atrapalhada Fada 

Dalva, que presenteia Nicolau 
com uma bola mágica, capaz 
de transformá-lo em um incrí-
vel jogador. O que Nicolau não 
esperava era que seu valioso 
presente fosse roubado pelo 
invejoso Pirata da Perna de 
Pau e por sua madrasta, a 
terrível Bruxa Zambelê. Com 
a ajuda da prima, a esperta e 
também apaixonada por fute-
bol, Princesa Cristina, Nicolau 
precisa recuperar sua bola má-
gica e se transformar no maior 

Infantil

D
iv

ul
ga

çã
o

craque de todos os tempos. 
Com Vanessa Goulart, Marino 
Canguçu, Amanda Borges, Ra-

fael Costa, Claudia Pool, Renan 
Altavista, Wellington Coelho e 
Nicete Bruno (em voz off).

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Domingos 
às 16h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia). 
Até 24/05.

A peça “As Mona Lisas” conta a estória de três “gays 
super divertidos”, Kaká, um cabeleireiro, Mark, um 
bancário, e Haroldo, um fi gurinista de TV, que dividem 
um apartamento onde tudo, mas tudo mesmo pode 
acontecer... Luiza, vendedora de produtos de beleza, 
se apaixona por Klaus, um rapaz que é cercado de 
cuidados pelos três gays como um fi lho. O tumulto se 
instala quando dona Ravena, mãe de Kaká, que desco-
nhece a homossexualidade do fi lho, vai visitá-lo. Com 
Cássio Valero, Raul Mesquita, Alexandre Luz, Márcio 
Marinelo e Viviane Esteves.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Sábados às 22h30.Ingresso:R$ 60. Até 22/07.

Rejuvenesça
Crie um Espaço Sagrado.
Crie um espaço seguro para você ir, que lhe ofereça um pouco 

de descanso do mundo e de tudo o que está acontecendo ao seu 
redor. Este pode ser um jardim especial, um bosque sagrado 
de árvores na fl oresta, um quarto especial criado apenas para 
você e a sua alegria. A coisa mais importante é encontrar este 
espaço e torná-lo seu, de modo que você possa cuidar de si 
mesmo do jeito que deveria.

Você está cercado de proteção, então, não se preocupe. 
Um novo mundo nasce quando você deixa ir o velho. Ouça o 
conselho sábio de um conselheiro confi ável, pois há profunda 
sabedoria sendo compartilhada com você. Quanto mais você 
ouvir, mais produtivo você irá se tornar. Há sempre mais a 
aprender. Ouça o conselho sábio, não importa o que você acha 
que sabe, há algo mais a lhe ser oferecido.

O Mantra para hoje é: “Vivo bem e com bondade, servindo 
a algo maior do que apenas a mim mesmo.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Cena do infantil Piratas do Caramba.

“Piratas do Caramba” compõem uma falida, porém 
corajosa e aventureira, tripulação pirata. Estes três con-
quistadores dos sete mares passam seus dias recolhendo 
o lixo que encontram pelos oceanos. E vivem fantasiando 
antigas batalhas.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-
7749. Sábados às 17h30. Ingresso: R$ 40. Até 22/07.

“Piratas do Caramba”
Divulgação
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A indústria da moda 

caminhou durante 

um longo período sem 

implantar novas ideias 

em seus sistemas

Para criar as novas co-
leções, as apostas se 
baseavam em análise 

da venda de coleções anterio-
res, com algumas pitadas de 
intuição sobre o que seriam 
os best-sellers para a próxima 
temporada. Em alguns casos, 
esperava-se a análise dos 
pedidos emitidos pós-lança-
mento para iniciar a etapa de 
produção. Nos casos de venda 
por meio de pronta-entrega, 
a produção era iniciada com 
maior antecedência para poder 
preencher as prateleiras.  

Até bem pouco tempo, esta 
era a fórmula que melhor 
garantia os resultados. Havia 
muitas falhas, já que essa or-
ganização poderia gerar sobras 
de matéria-prima, produtos 
encalhados nos estoques e 
insatisfação do consumidor. 

No entanto, recentemente, 
o velho sistema começou a 
entrar em colapso em razão 
de mudanças revolucionárias 
e irreversíveis. Tais transfor-
mações têm provocado uma 
revisão nos antigos processos 
de planejamento e desenvolvi-
mento de coleções e favorecido 
uma verdadeira renovação no 
setor. São elas:
 • Renovação rápida de pro-

dutos imposta pelo fast-
fashion, que desenvolveu 
o seu modelo de negócio 
com efi ciência, com inser-
ção de produtos novos a 
cada 6-8 semanas, garan-
tindo o retorno do cliente 
às lojas com uma quase 
precisão de um relógio. Há 
vinte anos, nos primórdios 
da Internet, isto não era 
um problema tão grave.

 • Atualmente, vivemos no 
império da instantanei-
dade. A impaciência tor-
nou-se um modo de vida, 
um hábito, e ninguém 
consegue prender a sua 
atenção por seis meses. E é 
inegável que a indústria da 
moda foi completamente 
transformada pelas redes 
sociais e pelo surgimento 
de novas plataformas B2B 
e B2C. Os consumidores de 
agora são camaleônicos e 
estão treinados para acre-
ditar que podem ter o que 
querem e imediatamente.

 1) Novos meios de comu-
nicação: redes sociais, 
transmissões ao vivo e 
equipes de marketing 
inteiras dedicadas a 
multiplicar os canais 
de contato com o 
consumidor.

 2) Propriedade intelec-
tual dos designers e 
a vulnerabilidade ao 
fast fashion – em um 
mundo conectado, as 
coleções lançadas com 
muita antecedência 
estão totalmente sus-
cetíveis à cópia.

 3 Crescimento do e-
commerce e do m-
commerce (compras 

por meio de celuluar) 
permitindo que os 
consumidores com-
prem com um simples 
clique e recebam seus 
produtos em prazos 
cada vez mais curtos. 
Nas lojas on-line os 
custos de operação são 
mais baixos em termos 
de armazenamento, 
logística, aluguel.

Neste novo contexto, vale 
destacar que as indústrias 
de confecção, independen-
temente de seus modelos de 
negócio ou porte, passaram a 
enfrentar  novos desafi os. Por 
isso, têm buscado implantar, 
ainda na fase de planejamento 
e desenvolvimento de produ-
to/coleções, estratégias que 
permitam incrementar ou 
ajustar a entrega de valor para 
o consumidor.

Embora não exista um só 
caminho, já que devemos 
considerar caso a caso para 
construir soluções customi-
zadas, ressaltam-se algumas 
práticas que têm norteado a 
adequação dos processos na 
importante etapa anterior à 
produção:
 • A informação, atualmen-

te, é o maior patrimônio 
de um negócio, depois 
de seus clientes, é claro. 
Sem informação efi ciente 
não há como entender 
o que os consumidores 
“camaleões” estão que-
rendo. O melhor caminho 
então é adotar um sistema 
de gestão de informação 
abrangente e eficiente 
permitindo acesso a uma 
base consolidada de dados 
de vendas, de mercado e 
de tendências;

 • Adoção de um modelo de 
criação de produtos mais 
fl exível, ágil, criativo e, 
principalmente, de forma 
integrada e mais próxima 
do consumidor, de forma a 
responder às novas neces-
sidades com maior valor e 
mais rápido do que antes;

 • Aplicação do conceito 
lean, o que signifi ca im-
plantar uma abordagem 
mais efi ciente, enxugando 
o desperdício e os custos 
invisíveis de projeto ao 
longo de todas as etapas 
de planejamento e desen-
volvimento da coleção;

 • Estabelecer meios de 
aproximação e integra-
ção com o consumidor 
por meio da melhoria e 
diversifi cação dos canais 
de comunicação, físicos e 
virtuais, e desta forma criar 
produtos, serviços  e expe-
riências de consumo mais 
efi cientes e assertivas.

Em tempos de tantas mu-
danças, entender e implantar 
novas abordagens e novos mé-
todos não só ajudam a diminuir 
incertezas como também é 
uma forma de renovaros negó-
cios de moda  a fi m de atender 
às novas e futuras demandas 
de consumo.

(*) - É consultora de moda do Senai 
Cetiqt, no Rio de Janeiro, centro 
formador de mão de obra para a 

cadeia têxtil e de confecção do país 
(www.senaicetiqt.com).

A moda na
era da inovação

Christina Rangel (*)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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REGIME DE SOBREAVISO NO CELULAR
Funcionários utilizam seus próprios celulares com chip fornecido pela 
empresa, enquanto outros utilizam celulares e chip da empresa, a conta 
é paga pela empresa, porém, o aparelho fica em poder do funcionário, 
qual a implicação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REMUNERADO POR HORA APRESENTOU ATESTADO 
MÉDICO FICANDO AUSENTE, A EMPRESA DEVE PAGAR AS HORAS NÃO 
TRALHADAS, MESMO CONTRATANDO OUTRO PARA ATUAR NO LUGAR?

Esclarecemos que se há um atestado médico para afastamento de 
saúde, que justifique a ausência do empregado, está a empresa 
obrigada a abonar/pagar os quinze primeiros dias de afastamento, 
independente de ter colocado outro colaborador em seu lugar.

ENVIO MENSAL DA SEFIP SEM MOVIMENTO
Qual a necessidade do envio da SEFIP mensal sem movimento das 
empresas inativas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS PARA USO DO PONTO ELETRÔNICO
Quais a regras para uso do ponto eletrônico é necessário homologar 
no MTE? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA E SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS
Funcionário será transferido do turno da noite para o dia, como 
proceder com o adicional e horas extras? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUERER APOSENTADORIA
Funcionária com tempo de contribuição superior a 30 anos pode entrar 
com o pedido de aposentadoria e continuar trabalhando ou, deverá 
ser desligada da empresa.  O que muda para a empresa essa situação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Um dos propósitos é que 
os órgãos prestadores 
dos serviços facilitem 

o compartilhamento de infor-
mações, estando atentos até 
mesmo ao uso de uma lingua-
gem clara. Fica determinado, 
por exemplo, que o usuário 
do serviço será dispensado 
de providenciar documentos 
que comprovem sua regula-
ridade, atestados e certidões 
que possam ser encontrados 
em bases ofi ciais de dados da 
administração pública federal. 

Nesses casos, quem fica 
responsável pela entrega é o 
órgão que os detém. Quando 
os documentos contiverem 
alguma informação sigilosa, 
será necessária a autorização 
do usuário. Segundo o decreto, 
se não for viável a obtenção 
direta dos documentos junto ao 
órgão, a comprovação pode ser 
substituída por uma declaração 
escrita e assinada pelo usuário. 
Os órgãos só poderão exigir 
essa validação uma vez, se o 
fato estiver comprovado. Além 

O objetivo é expor, de maneira descomplicada e transparente, os 

serviços oferecidos e como acessá-los.

Diário Ofi cial publica decreto que 
pode melhorar atendimento público
O Diário Ofi cial da União publicou ontem (18) decreto que visa simplifi car o atendimento público, inclusive nas empresas

o usuário julgar que foi mal 
atendido, poderá apresentar 
o formulário chamado Sim-
plifi que!

Segundo o decreto, é pre-
visto que esse formulário seja 
disponibilizado pelo Ministé-
rio da Transparência e CGU 
em até seis meses. Além do 
Simplifi que!, outras ações que 
buscam ampliar o alcance aos 
serviços públicos já são postas 
em prática. Um dos braços da 
Plataforma de Cidadania Digi-
tal, o Portal de Serviços reúne 
informações sobre as formas 
como os brasileiros podem, 
por exemplo, obter o seguro-
desemprego, fazer a prova do 
Enem e até solicitar imagens 
e vídeos turísticos do Brasil. 
Estrangeiros também são be-
nefi ciados, já que há atalhos 
para sites como o Migranteweb, 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Ele é utilizado para 
emitir autorizações a candi-
datos a visto permanente ou 
temporário de trabalho no país 
(ABr).
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disso, a autenticação de cópia 
de documentos poderá ser feita 
pelo servidor encarregado, com 
simples conferência e compara-
ção com o documento original.

O governo estabelece, pelo 
decreto, que os órgãos e enti-
dades terão que elaborar uma 
Carta de Serviços. O objetivo 
é expor, de maneira descom-
plicada e transparente, os 

serviços oferecidos e como 
acessá-los. A obrigação é que 
informem até mesmo os usu-
ários com prioridade, o tempo 
de espera para o atendimento, 
o prazo para a realização do 
serviço, os procedimentos 
adotados quando o sistema 
informatizado estiver fora do 
ar e a forma de recebimento e 
resposta de reclamações. Se 

Presente em 99,7% dos 
lares brasileiros, a popula-
ridade deste alimento fez 
com que ele ganhasse uma 
data no calendário especial-
mente em sua homenagem: 
20 de julho é o Dia do Bis-
coito. Entre tantas opções 
disponíveis nos pontos de 
venda, você sabe qual o 
tipo mais consumido em 
São Paulo?

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Kantar 
WorldPanel, encomendada 
pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães 
& Bolos Industrializados 
(Abimapi), 32% do consu-
mo total de biscoitos em 
2016 na Grande São Paulo 
foi do tipo seco doce, por 
exemplo maria/maisena e 
rosquinhas. Em segundo 
lugar fi caram os salgados 
tradicionais (água e sal/
cream cracker), com 30%, 
seguidos pelos recheados, 
com 28%. No interior do 
estado o cenário foi 37% 
do tipo seco doce, 28% de 
recheados e 27% salgados 
tradicionais.

Claudio Zanão, presiden-
te-executivo da Abimapi, 
explica que diante da atual 
conjuntura econômica, a 
crise não afetou grave-
mente o segmento. Pelo 
contrário, os dados refl e-
tem o comportamento do 
consumidor que não retirou 

20 de julho é o Dia do Biscoito.
Você sabe qual é o tipo mais consumido?

da cesta os produtos básicos 
para o dia a dia. “Acredita-
mos que, com a retomada 
de poder de compra, outras 
categorias, como os cookies, 
wafers e cobertos, voltem a 
ganhar destaque e comecem 
a competir com os tradicio-
nais” diz.

A região metropolitana 
concentra 10,5% do total 
de biscoitos consumidos 
no Brasi l ,  aproximada-
mente 178,5 mil toneladas, 
enquanto o interior 168,3 
mil toneladas, 10% do vo-
lume. No ranking nacional 
de compras do segmento 
apresentado pela consul-
toria, aparece em primeiro 
lugar Norte e Nordeste, com 
37,5%, seguido por Leste e 
interior do Rio de Janeiro 
(14,5%), Sul (11%) e logo 
após da Grande São Paulo e 
do interior estão Centro-O-

este (8,5%) e Grande Rio 
de Janeiro (8%).

De forma geral, o perfi l 
dos compradores do estado 
é formado mulheres, de 30 
a 39 anos, pertencentes à 
classe socioeconômica C, 
residentes com compa-
nheiro e crianças pequenas 
em lares de três a quatro 
pessoas. Na capital a pre-
ferência é pelos biscoitos 
recheados, enquanto que 
nos demais municípios a 
pesquisa apontou o gosto 
da população voltado para 
os wafers. O estudo anali-
sou uma mostra de 11.300 
lares que representam um 
universo de 53 milhões de 
famílias espalhadas por 
sete macrorregiões brasi-
leiras. Para acessar infor-
mações sobre as demais 
localidades, acesse (goo.
gl/vZJwhm).

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015.8.26.0002/01. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758-02, que
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 5.266,90 (atualizado até março/2017), que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo subsequente de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.             (18 e 19)

Edital de Intimação Cumprimento de Sentença Processo Digital nº: 0001545-85.2017.8.26.0010
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Direito Civil Exeqüente: Sociedade Beneficente São
Camilo Executado: Maria Aparecida Pereira do Carmo e outro Edital de Intimação - Prazo de 20 dias.
Processo Nº 0001545-85.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Aparecida Pereira do Carmo, RG 8519697, Brasileiro que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Beneficente São
Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague o
montante da dívida informado pelo credor exeqüente à fls. 01/33 (R$ 84.756,56), sob pena da
incidência da multa de 10% e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo. Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de SP, aos 05 de junho de 2017.                                                              (18 e 19)

Intenção
de Consumo 
das Famílias 
cresce 0,2% 

A Intenção de Consumo 
das Famílias, medida pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), cresceu 
0,2% em todo o país na pas-
sagem de junho para julho 
deste ano. Na comparação 
com julho de 2016, o cresci-
mento foi maior: 12,5%. A 
alta de 0,2% entre junho e 
julho foi puxada por quatro 
dos sete componentes do 
indicador: nível de consu-
mo atual (1,8%), intenção 
de compra a prazo (1,5%), 
avaliação sobre o emprego 
atual (0,3%)  e renda atual 
(0,1%).

Três componentes tiveram 
queda: perspectiva profi s-
sional (-1,1%), perspectiva 
de consumo (-0,2%) e mo-
mento para a compra de bens 
duráveis (-0,1%). Já na com-
paração com julho do ano 
passado, sete componentes 
tiveram alta: perspectiva de 
consumo (32,4%), momento 
para duráveis (25,8%), nível 
de consumo atual (24,2%), 
compra a prazo (11,2%), em-
prego atual (6,9%) , renda 
atual (6,5%)  e perspectiva 
profi ssional (2,1%) (ABr).

Disfunção 
erétil, cansaço 
e falta de sono 
são sinais do 
Envelhecimento 
Masculino

Caracterizado por sintomas 
como cansaço, alterações no 
humor, disfunção erétil e di-
minuição da vitalidade, aliados 
à baixa dos níveis de testoste-
rona, o Distúrbio Androgênico 
do Envelhecimento Masculino 
(DAEM) ainda desperta pou-
co interesse dos homens, de 
acordo com o urologista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Sandro Nassar de 
Castro Cardoso. 

Em 2015, a Sociedade Bra-
sileira de Urologia realizou 
estudo apontando que 51% dos 
homens nunca tinham ido ao 
especialista. Além disso, 57% 
deles desconhecem o que é 
a queda de testosterona, que 
pode acontecer conforme a 
idade avança. “A partir dos 40 
anos, todos os homens apre-
sentam uma baixa produção de 
testosterona, mas somente os 
sintomáticos são caracteriza-
dos com o distúrbio”, esclarece 
o médico.

O urologista explica que o 
DAEM não pode ser compa-
rado com a menopausa femi-
nina, pois, diferente do que 
acontece com as mulheres, a 
testosterona diminui progres-
siva e lentamente. Para ser 
considerada fora dos padrões 
de normalidade, Nassar expli-
ca que a testosterona precisa 
estar abaixo de 230 a 300, 
variação que ocorre em função 
da forma de dosagem feita pelo 
laboratório.

Antes dos 40 anos, homens 
que apresentam estes sintomas 
são diagnosticados com hipogo-
nadismo primário. É quando o 
paciente desenvolve testículos 
atrófi cos (ou atrofi ados), sem 
qualquer relação com uma 
disfunção provocada pelo enve-
lhecimento. Para o tratamento 
do DAEM, Sandro Nassar de 
Castro Cardoso recomenda a 
terapia de reposição hormonal, 
feita de duas formas – exógena 
ou endógena.

A primeira acontece quando 
o paciente recebe testosterona 
via oral (através de compri-
midos), na pele com creme e 
gel, adesivos ou injetáveis. Na 
forma endógena, o objetivo é 
estimular o corpo a produzir 
testosterona. Neste caso, são 
utilizados remédios desenvol-
vidos a partir da necessidade 
de cada paciente.

O urologista lembra ainda que 
um grande medo dos homens 
para a terapia de reposição de 
testosterona é em relação ao 
possível aumento do risco de 
câncer de próstata. “A ideia da 
terapia não é ir além dos níveis 
de normalidade da testostero-
na. Por isso, não é preciso o 
receio”. Importante ressaltar 
que pacientes com câncer de 
próstata ativo ou câncer de 
mama não podem fazer essa 
terapia, até que a doença seja 
tratada e não esteja mais em 
atividade. 

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br



www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 10 São Paulo, quarta-feira, 19 de julho de 2017

O pretendente: JOSÉ FLÁVIO RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Palmeira dos Indios - AL, no dia 07/04/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Manoel da Silva e de Maria 
Quitéria Ramos da Silva. A pretendente: THAYS LIMA SABINO, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Arapiraca - AL, no dia 15/01/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sabino da Silva Filho e de 
Edleuza Lima Sabino.

O pretendente: LUCAS CROCE LOPES, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, filho de Luis Carlos Lopes e de Maria de Lourdes Croce Lopes. 
A pretendente: MARCELLA PULICE TRINGONI, estado civil solteira, profissão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/11/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilberto Tringoni e de Claudia 
Pulice Tringoni.

O pretendente: FREDERICO AUGUSTO MÜLLER RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profi ssão gerente de produto, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Chiotti Rodrigues e 
de Lígia Regina Müller Rodrigues. A pretendente: PATRÍCIA ARAUJO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Parnamirim - PE, no dia 10/01/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Nunes Silva 
e de Maria Celina de Araujo.

O pretendente: ERIC SANDRO EITI HATO, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/01/1977, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Toshiharu Hato e de Maria Okano Hato. A pretendente: MAURA PASSOS 
DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 18/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos de Fatima do 
Amaral e de Adriana Pereira Passos.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1987, residente e domiciliado na 
Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Hailton de Oliveira Lima e de Rosemary 
Dalecio de Oliveira Lima. A pretendente: KARINA SUGIMOTO, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/02/1987, residente e 
domiciliada no Imirim, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Sugimoto e de Reiko Goto 
Sugimoto.

O pretendente: LUCIANO DI PALMA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/01/1993, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Mario Di Palma e de Mônica Marcondes Romero. 
A pretendente: NATALIA SIMIONATO TATARANNI, estado civil solteira, profissão 
designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Nelson Tataranni Junior e de Erica Serodio Simionato 
Tataranni.

O pretendente: REINALDO ORFANO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
gestor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Rodrigues e de Nara Beatriz 
Orfano. A pretendente: LUCIANA DE FÁTIMA BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
propagandista farmacêutica, nascida em Lorena - SP, no dia 31/12/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Augusto de Brito e de Lucia 
de Fátima Silva Brito.

O pretendente: EDUARDO CASSAÇOLA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
intalação telefônica, nascido em Guarulhos - SP, no dia 04/11/1994, residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Ricardo Cassaçola e de Margarete Aparecida de 
Oliveira Cassaçola. A pretendente: LUANA GOULART FABRI RAMALHO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/09/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Sergio Ramalho e de 
Samantha Goulart Fabri.

O pretendente: GUILHERME LANZANA CARTURAN, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcos Carturan e de Anunciação de 
Fatima Lanzana Carturan. A pretendente: AMANDA DE MELO PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/01/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Pereira e de Rosa 
Maria de Melo Pereira.

O pretendente: ANTONIO OLIVEIRA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão 
auditor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Duda Gomes Santos e de 
Maria José de Oliveira. A pretendente: DANIELA DE LOURDES CATAPANI, estado 
civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/02/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Catapani e 
de Marilene de Lourdes Catapani.

O pretendente: GUILHERME CARILLO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/08/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Omar Candido Fernandes e de Sonia Maria Carillo 
Fernandes. A pretendente: ERONICE FERNANDES ROCHA, estado civil solteira, pro-
fi ssão administradora, nascida em Riacho de Santana - BA, no dia 19/11/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rocha Magalhães e de 
Maria da Glória Fernandes Rocha.

O pretendente: ROGERIO PEREIRA GALINDO, estado civil divorciado, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Romildo Pereira Galindo 
e de Ezilma Diamantina Antunes Galindo. A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA 
RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão encarregada de produção, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 23/08/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Nelson Rodrigues Filho e de Normeide Oliveira Ramos.

O pretendente: DOMINGOS NEWTON CASSARO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/01/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Newton Cassaro e de Sandra Regina dos 
Santos. A pretendente: MARIANA MARQUES GALVES, estado civil solteira, profi ssão 
cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/10/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Diowaldo Galves e de Rosangela Marques 
de Souza Galves.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, 
profi ssão coordenador de cobrança, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/11/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João dos Santos 
Fernandes e de Angela Maria do Rosario Teixeira Fernandes. A pretendente: CARO-
LINA ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente de relacionamento, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/10/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira dos Santos e de 
Domitilia Angelica dos Santos.

O pretendente: PEDRO PEREIRA BARBOSA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão policial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/02/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pereira Barbosa e de 
Maria José Lopes Barbosa. A pretendente: ALINE JOCASTA MATOS, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio de Matos e de 
Ilda de Lourdes Matos.

O pretendente: VICTOR SCHUMACHER EHLERT, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 21/02/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Ehlert e de Diva Schumacher 
Ehlert. A pretendente: PÂMELA DE MOURA FALARARA, estado civil solteira, profi ssão 
escrevente técnico judiciário, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 05/07/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Falarara e 
de Suely de Moura Costa Falarara.

O pretendente: DIEGO FREIRE DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 15/07/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wanderlei Freire da Costa e de Monica Cristina 
Claudio. A pretendente: LAIZA ALMEIDA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de produção, nascida em Santo André - SP, no dia 03/10/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Felix de Carvalho e de Laudi 
Salustiano de Almeida.

O pretendente: HUGO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de injetora, nascido em Aracaju - SE, no dia 22/12/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Itamar Pereira da Conceição e de Gelza Pereira 
dos Santos Conceição. A pretendente: MARYANNE DOSSI MOREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de processos, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sinvaldo Alves Moreira 
e de Valquiria Aparecida Dossi Moreira.
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O pretendente.: ORLANDO SILVA JUNIOR, natural de Campina Grande, PB, nasc.: 
01/04/1970, profi ssão: assessor parlamentar, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Orlando Silva e de Neuza Lourenço Silva. A preten-
dente.: MIRELA MASSONI DE OLIVEIRA, natural de são josé dos campos, SP, nasc.: 
29/01/1979, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: José Olair de Oliveira e de Ines Aparecida Oliveira.

A pretendente.: CRISTINA CORSALLETI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/04/1964, 
profi ssão: técnica adm, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Benedicto Corsalleti e de Alzira de Oliveira Corsalleti. A pretendente.: HELIA DE 
ALBUQUERQUE, natural de Cajazeiras, PB, nasc.: 19/08/1974, profi ssão: supervisora 
comercial, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Pe-
reira de Albuquerque e de Vandy Severo de Albuquerque.

O pretendente.: JOSÉ EDUARDO SANTOS DA SILVA, natural de São Luiz do Qui-
tunde, AL, nasc.: 18/05/1994, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Everaldo Candido da Silva e de Luciene Maria 
Santos da Silva. A pretendente.: ADRILAINE CRISTINA NOVAIS SILVA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 14/09/1992, profi ssão: supervisora de loja, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Israel Tavares da Silva e de Adriana Cristina 
Novais Pinheiro Tavares da Silva.

O pretendente.: KINGSLEY OGOM EDEH, natural de Enugu, Nigeria, nasc.: 27/02/1990, 
profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Edeh Christopher e de Edeh Esther. A pretendente.: JACQUISELLEN SUELI GUI-
MARÃES BAYO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/05/1994, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Washington 
da Silva Bayo e de Sandra Regina Guimarães.

O pretendente.: DANILO JUSTINO DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/11/1997, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Francisco de Assis Sousa do Nascimento e de Evany Elza Justino. A 
pretendente.: ALINE CHAVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/08/1998, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Josimar Chaves da Silva e de Maria Santana Dias da Silva.

O pretendente.: OSVALDO PEREIRA DE ANDRADE, natural de Tucano, BA, nasc.: 
14/06/1966, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Vivaldo Pereira de Andrade e de Osvaldina Jacinta de Andrade. A 
pretendente.: LINDALVA DA SILVA AGUIAR FILHA, natural de Igarape Grande, MA, 
nasc.: 27/11/1962, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Raimundo Aguiar e Silva e de Lindalva da Silva Aguiar.

O pretendente.: PAULO CESAR DIAS RIBEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/08/1961, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Caetano Ribeiro e de Celia Dias Ribeiro. A pretendente.: DINAH 
ALVES RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/05/1980, profi ssão: autono-
ma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Belarmino 
Rodrigues e de Joelsina Alves da Silva.

O pretendente.: JONATAS ELIAS DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
06/07/1996, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Dario Pereira da Silva e de Rosicleia Elias Ribeiro da Silva. 
A pretendente.: KAWANY CILENE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/06/1996, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Marcos Ferreira de Oliveira e de Katia Cilene Jeronimo.

O pretendente.: JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO, natural de Presidente Bernar-
des, SP, nasc.: 06/09/1968, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Constantino Manoel do Nascimento e de Maria 
Flauzina do Nascimento. A pretendente.: TALITHA BAZAGLIA, natural de Guarulhos, 
SP, nasc.: 20/10/1979, profi ssão: supervisora de cobrança, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ubaldino Bazaglia e de Maria Auxiliadora de 
Castro Bazaglia.

O pretendente.: LAERCIO BRITO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/03/1981, profi ssão: farmaceutico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Francisco Neudo Bento da Silva e de Marta Celia Brito da Silva. 
A pretendente.: CASSIA MICHELE SILVA BARCA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
29/07/1982, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Luis Antonio Gomes Barca e de Solange Maria da Silva Barca.

O pretendente.: JEAN GENADIR FERREIRA DA SILVA, natural de Osasco, SP, nasc.: 
20/05/1996, profi ssão: jardineiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Geovanildo Corcino Ferreira e de Lindalva Maria da Silva. A pretendente.: 
SARA REGINA MAGALHÃES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/07/1996, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Sael Lourenço da Silva e de Joane Magalhães Costa.

O pretendente.: DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/09/1991, profi ssão: auxiliar de engenharia, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Ireno Jardim dos Santos e de Julinda Barbosa Jardim. 
A pretendente.: RICHELLE DE SOUSA FONTES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/05/1985, profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Antonio Bezerra Fontes e de Maria de Lourdes Ferreira de Sousa Fontes.

O pretendente.: RENATO MARTINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/04/1972, pro-
fi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Manoel Martins e de Aurea Alves Faria. A pretendente.: DARGELLI MARTINS DOS 
SANTOS, natural de São Vicente, SP, nasc.: 23/10/1980, profi ssão: esteticista, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada na Vila Matilde. fi lha de: Gabriel dos Santos Filho 
e de Vera Lucia Martins dos Santos.

O pretendente.: ICARO CAPUTI FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/08/1985, 
profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado no Itaim Paulista. fi lho 
de: Gilmar Fidelis Farias e de Aurea Caputi Fidelis Farias. A pretendente.: FABIANA 
NUNES DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 04/02/1983, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sergio Pereira 
dos Santos e de Altair Nunes dos Santos.

O pretendente.: RAFAEL CARDOSO DE ALMEIDA, natural de Campina Grande, 
PB, nasc.: 12/12/1993, profi ssão: atleta, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Ferreira de Almeida Filho e de Mariza Cardoso. A preten-
dente.: SUZANE NAIARA LIMA DE SOUSA, natural de Presidente Dutra, MA, nasc.: 
04/08/1996, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Newton de Sousa e de Antonia Cassia Gomes Lima.

O pretendente.: DANIEL QUARTUCCI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/07/1987, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Diadema - SP. 
fi lho de: Fernando Luiz Quartucci e de Maria Cecilia Correa Dias Quartucci. A preten-
dente.: DRIELE BATISTA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/04/1992, pro-
fi ssão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Amarildo Estevão da Silva e de Sandra Alves Batista.

O pretendente.: EDUARDO DOS SANTOS CAVALCANTE, natural de Ferraz de Vas-
concelos, SP, nasc.: 30/04/1983, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Ferreira Cavalcante e de Enedina dos Santos Cavalcante. A 
pretendente.: FERNANDA VIEIRA CASTRO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/12/1987, profi ssão: auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, residente e domici-
liada em Ferraz de Vasconcelos - SP. fi lha de: Antonio Alves da Silva e de Maria Vieira 
Santos.

O pretendente.: RAFAEL HENRIQUE LARUSSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/02/1989, profi ssão: mecânico de manutenção, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Antonio Larussa e de Maria da Penha de Oliveira 
Henrique Larussa. A pretendente.: MIRIAN RIBEIRO RAMALHO, natural de Campo 
Mourão, PR, nasc.: 10/01/1985, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: divor-
ciada, residente e domiciliada em Itaquera. fi lha de: Marcos Antonio Ramalho e de Ro-
seli Aparecida Ribeiro Ramalho.

O pretendente.: RUI GONÇALVES DA SILVA, natural de Nova Londrina, PR, nasc.: 
11/10/1959, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Sebastião Gonçalves da Silva e de Maria Rosa da Silva. A pretendente.: 
MILEIDE REGINA DE MENDONÇA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/05/1982, pro-
fi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Raimundo Cordeiro de Mendonça e de Ducelina Santana de Mendonça.

O pretendente.: LUIZ OTAVIO VIEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/09/1994, profi ssão: operador de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em 
Itaquera. fi lho de: Donizete dos Santos e de Marina Vieira. A pretendente.: CAUANE 
CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/12/2000, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Marcelo Pereira de Souza e de Fernanda Cristina de Oliveira Souza.

O pretendente.: KELVIN ALEXANDRE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/10/1991, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Celia Regina Alexandre. A pretendente.: TAMARA SILVA SANTOS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 27/04/1993, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Clovis dos Santos e de Edna Silva Santos.

O pretendente.: DANILO SOUSA DE ABREU, natural de São Miguel do Tapuio, PI, 
nasc.: 17/12/1994, profi ssão: auxiliar de açougue, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Francisco das Chagas Santos Abreu e de Maria Vi-
cencia de Sousa Abreu. A pretendente.: BIANCA PEREIRA SOARES, natural de são 
miguel do tapuio, PI, nasc.: 05/08/1996, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sergio Horla Soares Costa e de Antonia 
Cristina Pereira dos Santos.

O pretendente.: THIAGO RODRIGUES DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/06/1986, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Claudio de Araujo e de Rosana Rodrigues da Luz Araujo. A 
pretendente.: ALINE SOARES CORREA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/03/1986, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Moacir Correa e de Irineia Soares Correa.

O pretendente.: JOSIVALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES, natural de Jequie, BA, 
nasc.: 18/06/1990, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Ricardo Rodrigues e de Marilene Lopes do Nascimento. A 
pretendente.: RAILDA SAMPAIO DIAS, natural de Ipiau, BA, nasc.: 22/07/1978, pro-
fi ssão: diarista, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Dias de Jesus e de Marinalva Luz Sampaio.

O pretendente.: JOSÉ ALTIVO DE SOUZA, natural de Tarumirim, MG, nasc.: 
23/01/1960, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Osvaldino José de Souza e de Maria José Lacerda. A pretendente.: 
ROSENI ROSA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/05/1964, profi ssão: ca-
beleireira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jonas 
Barbosa da Silva e de Elzenice Rosa de Jesus.

O pretendente.: VALDIR ANGELIN, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/01/1969, pro-
fi ssão: autonomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Daniel Angelin e de Maria de Fatima dos Santos Angelin. A pretendente.: MARILMA 
GOMES DA SILVA, natural de Arcoverde, PE, nasc.: 06/03/1968, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Josival Gomes da Silva e de Maria Osita Gomes da Silva.

O pretendente.: JN RICHE JOSEPH, natural de Haiti, nasc.: 13/04/1987, profi ssão: pin-
tor, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Lemoine Joseph 
e de Solange Gravil. A pretendente.: NIKESE ODERAT, natural de porto principe, Haiti, 
nasc.: 18/03/1994, profi ssão: estudante, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Oderat Jean Gasner e de Dorsainvil Marie Yvette.

O pretendente.: DOUGLAS DA SILVA SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/02/1977, profi ssão: otico, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Amaurilio José de Sousa e de Raquel Dias da Silva Sousa. A pretendente.: 
SILVIA FLORENTINO SANTOS, natural de cacapava, SP, nasc.: 30/04/1969, profi ssão: 
gerente de contrato, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Benedito Pires dos Santos e de Maria Ester Florentino dos Santos.

O pretendente.: ANGELO FERREIRA DA CRUZ, natural de Correntes, PE, nasc.: 
31/08/1977, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Ferreira da Cruz e de Regina Tereza da Cruz. A pretendente.: 
KATIA CILENE NOGUEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/07/1971, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Anto-
nio Gomes Nogueira e de Severina Ferreira Nogueira.

O pretendente.: OSWALDO LOMBARDI NETO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/11/1988, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
itaquera. fi lho de: Ivan Lombardi e de Elisa Zupelli Lombardi. A pretendente.: ROBERTA 
PIPERNO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/09/1987, profi ssão: ana-
lista de dep.pessoal, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Claudio Coelho de Oliveira e de Rosangela Piperno de Oliveira.

O pretendente.: ADILSON SOUZA BARBOSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/03/1981, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Walter de Andrade Barbosa e de Maria de Souza Bar-
bosa. A pretendente.: JULIANA DA SILVA OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/07/1980, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Leonice Maria de Oliveira.

O pretendente.: PETER SILVIO WEIGL JUNIOR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/05/1987, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado itaim 
paulista. fi lho de: Peter Silvio Weigl e de Maria Aparecida Alves Weigl. A pretendente.: 
AMANDA SOUZA OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/08/1991, profi ssão: 
chefe de almoxarifado, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Ivo Nonato de Oliveira e de Eliene Pereira de Souza Oliveira.

O pretendente.: JEFFERSON DA SILVA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/02/1990, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: João Batista Sobrinho e de Miriam Joseana da 
Silva Batista. A pretendente.: PRISCILA PIRES TEIXEIRA DA SILVA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 04/06/1992, profi ssão: auxiliar contabil, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luciano Teixeira da Silva e de Gislene 
Andrea Pires da Silva.

O pretendente.: GUSTAVO MAIA ACACIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/10/1995, 
profi ssão: auxiliar do comércio, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Jorge Domingos Acacio e de Rosimeire Carlos Maia Acacio. A pretendente.: 
ELLEN JANAINA PEREIRA BEZERRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/11/1993, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Jorge Decio Rodrigues Bezerra e de Marcia Maria Pereira.

O pretendente.: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/10/1974, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Antonio Vicente de Souza e de Lusia Ribeiro de Souza. A pretendente.: 
MARINELA COSTA DA LUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/08/1984, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Geraldo 
José da Luz e de Dalete da Costa Luz.

O pretendente.: HADY ARIEL VELTEN SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/01/1993, profi ssão: técnico em radiologia, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Antonio Velten Silva e de Neuza Maria dos Santos Silva. A 
pretendente.: EDUARDA DE FREITAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/02/1995, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Nice Aparecida Araujo de Freitas.

O pretendente.: ALEXANDRE JULIO DE SALLES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/09/1988, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Nilo de Salles Filho e de Valdete da Silva Salles. A pretendente.: 
LETICIA WAGERNANN, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/04/1988, profi ssão: auxi-
liar de qualidade, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Wismar Wagernann Monteiro.

O pretendente.: EMERSON DE SOUZA PADILHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/07/1987, profi ssão: analista da qualidade, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Manoel Padilha e de Gilcilene de Souza Padilha. A 
pretendente.: LARISSA REGINA DA SILVA CAMPANHA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/12/1994, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Edson Carlos Campanha e de Elisangela Andreia da 
Silva Campanha.

O pretendente.: FRANCISCO JARBAS DE OLIVEIRA, natural de Brasilia, DF, nasc.: 
19/11/1978, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Aldenor Oliveira e de Francisca Dalva de Oliveira. A pretendente.: DEISE 
MENDES DE SOUSA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 23/10/1987, profi ssão: costu-
reira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Joseni Luiz de 
Sousa e de Aldeisa Mendes da Silva.

O pretendente.: JAILTON NUNES DA SILVA, natural de Pindobaçu, BA, nasc.: 
17/05/1969, profi ssão: micro empresário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Cantidio Evangelista da Silva e de Alice Nunes da Silva. A pre-
tendente.: EDNA SILVA DE JESUS, natural de Pindobaçu, BA, nasc.: 12/10/1975, pro-
fi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Armando Jesus e de Marinalva Pereira da Silva.

O pretendente.: PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/02/1972, profi ssão: operador de empilhadeira I, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Valdivio Rodrigues da Silva e de Clemencia 
Gomes da Silva. A pretendente.: MARIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA, natural de 
padre marcos, PI, nasc.: 25/01/1983, profi ssão: sub gerente, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcos José da Silva e de Francisca 
Helena de Sousa.

O pretendente.: MURILLO HENRIQUE BARROS XAVIER DA SILVA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 20/09/1995, profi ssão: musico, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Altamiro Xavier da Silva e de Maria Josivania Barros 
Xavier da Silva. A pretendente.: PATRICYA GOMES RAMOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 20/03/1995, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Wanderley Ferreira Ramos e de Magali Gomes Chaves 
Ramos.

O pretendente.: FABIO CONCORDIA NORMANHA DA SILVA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 10/04/1987, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Sebastião Normanha da Silva e de Iolanda Concordia. 
A pretendente.: NATANY APARECIDA MENDES DA SILVA, natural de osasco, SP, 
nasc.: 07/02/1990, profi ssão: supervisora de atendimento, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcelo José da Silva e de Katia Sirlene 
Mendes Lima.

O pretendente.: MICHAEL SANTOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/05/1995, profi ssão: ofi cce boy, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Givaldo Elias da Silva e de Cinara Santos Silva. A pretendente.: UBIRANIA 
DOS SANTOS ALVES, natural de Ibicarai, BA, nasc.: 21/05/1994, profi ssão: acessora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manoel Alves Neto e 
de Crispiniana Oliveira dos Santos.

O pretendente.: GUILHERME HENRIQUE COIADO LEITE, natural de Santo André, SP, 
nasc.: 22/12/1995, profi ssão: técnico de informatica, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Floriano Florencio Leite e de Rosani Silva Coiado. A 
pretendente.: LETICIA SOARES LANDULFO DOS SANTOS, natural de Ferraz de Vas-
concelos, SP, nasc.: 25/08/1998, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada em Poá - SP. fi lha de: Moises Landulfo dos Santos e de Deilda 
Soares Rodrigues.

O pretendente.: ISRAEL AMANCIO DO NASCIMENTO NETO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 22/03/1996, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Osmar Alves de Oliveira Nascimento e de Antonia Cos-
mo Nascimento. A pretendente.: THAMYRES DOS SANTOS SILVA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 13/07/2001, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Aparecido da Silva e de Zenaide Lima dos 
Santos Silva.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

BRUNO GLEDMILSON AYRES FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão cortador, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 144,FLS.226-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e três (20/04/1993), 
residente e domiciliado Rua Rafael Loduca, 70, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Shirley Ayres Freire. JOSIMEIRE BERNARDES DA SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV-A-337,FLS.270-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (17/02/1993), residente e 
domiciliada Rua Trussu, 271, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Benedito Francisco da Silva e de Dinalva Bernardes de Souza.

BRUNO RONDINA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-184,FLS.253-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente e domiciliado 
Rua José Francisco Lopes, 611, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Eduardo dos Reis Santos e de Silmara Ponce Rondina Santos. JULIANA APARECIDA 
DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão supervisora de atendimento, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-98,FLS.43V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (08/05/1989), residente 
e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 579, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilson Luiz de Moraes e de Lenira Aparecida de Moraes.

TIAGO OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-101,FLS.264 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa (28/09/1990), residente e domi-
ciliado Rua Maria de Aveiro, 137, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Vieira Lima e de Luiza Neucislene Rodrigues de Oliveira Lima. 
TALITA ARISTOTELES EPIFANIO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A 36,FLS.160-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e seis (16/04/1986), residente e 
domiciliada Rua Maria de Aveiro, 137, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Otavio Epifanio Filho e de Zilá Aristoteles Epifanio.

EDUARDO VERISSIMO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.179V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (19/09/1987), 
residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 68, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ferreira Costa e de Vera Lucia Verissimo Costa. CREUSA 
DUTRA DAMASCENO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.221V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (08/12/1975), residente e domiciliada 
Rua Arraial do Bonfi m, 68, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Manoel Damasceno e de Ilda Dutra Damasceno.

DIEGO FAUSTINO TIMOTEO, estado civil solteiro, profi ssão programador CNC, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.039-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente e domiciliado Rua José 
Filgueira, 06, A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Felinto Timoteo e de Teresinha Faustino Timoteo. THAIS CRISTINA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/297.
FLS.260 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos 
e noventa (21/09/1990), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 31, B, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elenice Maria Pereira.

MIQUEIAS RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido 
em Tapera, Estado de Pernambuco, Tapera, PE no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e setenta e três (22/09/1973), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah 
Maluf, 1304, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Rodrigues da Silva e de Maria Matias da Silva. MARILDE 
OLIVEIRA MEDEIROS, estado civil divorciada, profi ssão maquinista, nascida em Caxias, 
Estado do Maranhão, Caxias, MA no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta 
e quatro (28/06/1974), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1304, bloco 
C, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rusguel de Jesus Medeiros e de Constancia Pereira de Oliveira.

LUIZ FERNANDO COUTINHO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/341.FLS.225V 1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (27/12/1993), residente e domiciliado Travessa Medianeira, 07, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Almeida e de Maria José Coutinho da Silva 
Almeida. DEBORA ROBERTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.250 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e três (25/03/1983), 
residente e domiciliada Travessa Medianeira, 07, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Roberto dos Santos e de Teresinha Aparecida dos Santos.

PEDRO ALVES MANGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logística, nascido 
em Conceição, Estado da Paraíba (CN:LV-A-02,FLS.28V CONCEIÇÃO/PB), Conceição, 
PB no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (22/01/1968), resi-
dente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 46, bloco C, apartamento 53, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Maciel Mangueira e de 
Antonia Alves Mangueira. RENÉE ASTHRID FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-151,FLS.03-
-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia sete de março de mil 
novecentos e setenta e oito (07/03/1978), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 46, 
bloco C, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Adolfo Ferreira e de Dalva Teresa Ferreira.

JOSÉ EDSON DE ARRUDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de operações, 
nascido em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará (CN:LV-A 021-FLS.241-DISTRITO DE 
MARROCOS-JUAZEIRO DO NORTE/CE), Juazeiro do Norte, CE no dia três de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (03/09/1987), residente e domiciliado Viela Boa Vista, 
43, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Luiz da Silva e de 
Maria de Fátima de Arruda Silva. ELISAMA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante de montagem, nascida em Itabatan, Município de Mucuri, Estado da 
Bahia (CN:LV-A-027,FLS.065V-HELVÉCIA-NOVA VIÇOSA/BA), Mucuri, BA no dia cinco 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente e domiciliada Rua 
Salvador do Sul, 54, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benício 
Monteiro dos Santos Junior e de Maria Neusa Pereira dos Santos.

MARCIO FALCHIONI, estado civil solteiro, profi ssão securitário, nascido em Subdistrito 
Santana, nesta Capital (CN:LV.A/009.FLS.231 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia de-
zessete de março de mil novecentos e setenta e oito (17/03/1978), residente e domiciliado 
Rua Estevão Dias Vergara, 1037, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Roberto Falchioni e de Maria Falchioni. CARINA GONÇALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.161-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e setenta e nove (24/07/1979), residente e domiciliada 
Rua Estevão Dias Vergara, 1037, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arlindo Gonçalves dos Santos e de Geane Tereza de Andrade dos Santos.

DIOGO DE AZEVEDO AGUILAR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.113V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e oitenta e oito (19/05/1988), residente e domiciliado Rua 
Mário Capuano, 82, bloco 08, apartamento 34, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Sousa Aguilar e de Edna Vicente de Azevedo. 
JULIANE MATOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/108.FLS.229V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e dois (28/04/1992), 
residente e domiciliada Rua Mário Capuano, 82, bloco 08, apartamento 34, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alberto Matos da Silva 
e de Cristiane Juvencio de Mesquita Silva.

OSNI FERNANDO BARCANUNFI AFONSO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-83,FLS.67-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (14/03/1985), residente e domiciliado Rua 
Mário Capuano, 122, Alamandas 03, bloco 02, apartamento 51, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oripes Barcanunfi  Afonso e de Vera 
Lucia Nunes da Silva. MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Narandiba, neste Estado (CN:LV-A-12,FLS.51V-NARANDIBA/SP), Narandiba, 
SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e setenta (26/10/1970), residente e 
domiciliada Rua Suekishi Mifune, 96, Parque Residencial Casa Branca, Suzano, neste 
Estado, Suzano, SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Josepha Ferreira Leite da Silva.

KLEBER DA COSTA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/108.FLS.242 VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (30/05/1984), residente e 
domiciliado Rua Itaicaba, 28, casa 04, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Mauro Cardoso e de Elisabete Francisco da Costa Cardoso. CAMILA DE MATOS 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/046.FLS.288 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (16/01/1989), residente e domiciliada Rua 
Agave, 41, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto 
de Almeida Ferreira e de Marilucia de Matos Ferreira.

JOÃO FILHO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em 
Baixa Grande, Estado da Bahia, Baixa Grande, BA no dia oito de abril de mil novecentos 
e sessenta (08/04/1960), residente e domiciliado Rua André Basili, 31, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Reis e de Dejanira Almeida Reis. ROSILEIDE 
VIEIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas, Palmeira dos Indios, AL no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (04/01/1966), residente e domiciliada Rua 
André Basili, 31, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aristides de 
Souza e de Neuza Vieira de Souza.

HENRIQUE ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/075.FLS.130V ITAIM PAULISTA/SP), Ferraz 
de Vasconcelos, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e seis 
(26/03/1996), residente e domiciliado Rua Casimiro Nisskiniz, 30, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cicero da Silva e de Karina Araujo do Nascimento. 
MARIANA MARTINS TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cabeleireiro, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.150-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (04/10/1988), 
residente e domiciliada Rua Casimiro Nisskiniz, 30, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Boaventura Serejo Teixeira e de Terezinha de Jesus Martins Teixeira.

CLAUDIO RODRIGUES ROMEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-45,FLS.277V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e sessenta e nove (04/08/1969), residente e domiciliado Rua 
Imburana, 141, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Romeiro e 
de Luzia Rodrigues Romeiro. ROSALINA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Poções, Município de Janauba, Estado de Mi-
nas Gerais, Janauba, MG no dia trinta de outubro de mil novecentos e sessenta e sete 
(30/10/1967), residente e domiciliada Rua Imburana, 141, Jardim Beatriz, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adão Pereira dos Santos e de Francelina Maria dos Santos.

JOÃO LUIS DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.168V MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (13/05/1989), residente e domi-
ciliado Rua Goiatá, 305, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Luiz Barbosa da Silva e de Rosa Maria Antonia de Souza Silva. SABRINA 
CARVALHO LEITE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta 
Capital (CN:LV.A/088.FLS.057 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (22/07/1992), residente e domiciliada Rua 
Goiatá, 305, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Simião Carvalho Leite e de Maria Rita Leite.

DAVID FARIAS DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão administrador de sistemas, 
nascido em Parangaba - Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/043.FLS.230-PARANGABA-
-FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (18/07/1982), residente e domiciliado Rua Estevam de Araújo Almeida, 476, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucia Farias de Melo. ERIKA 
CRISTINA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.224-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (09/02/1983), residente e 
domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 476, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivo Jose da Silva e de Deusdete Ferreira Silva.

MARCOS PAULO MAGALHÃES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.133-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e setenta e seis (19/05/1976), 
residente e domiciliado Travessa Imagem, 373, casa 01, Vila Jussara, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ana Maria Magalhães da Silva. REGINA APARECIDA BARBOSA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.123-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliada 
Travessa Imagem, 373, casa 01, Vila Jussara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Walter Nicomedes dos Santos e de Rosa Maria Barbosa dos Santos.

NAÉFSON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido 
em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/324.FLS.142V-JABAQUARA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e oito (18/05/1998), 
residente e domiciliado Rua Encontros e Despedidas, 33, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Silva dos Santos e de Maria Adriana 
dos Santos. SARAH COSTA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.062-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e nove (03/11/1999), 
residente e domiciliada Rua Encontros e Despedidas, 33, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Sousa Filho e de Rosangela 
Galeno da Costa.

CARLOS ALBERTO CRUZ ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão lavrador, nascido 
em Conceição do Almeida, Estado da Bahia, Conceição do Almeida, BA no dia quinze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta (15/12/1980), residente e domiciliado Fazenda 
Terra Seca, Zona Rural, Conceição do Almeida, Estado da Bahia, Conceição do Almeida, 
fi lho de Tereza da Cruz Andrade. MARILU LIMA DOS SANTOS E SANTOS, estado 
civil viúva, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (25/06/1964), 
residente e domiciliada Rua Adriano Alvarez, 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitorino Neves dos Santos e de Lourdes Lima. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Conceição do 
Almeida, Estado da Bahia.

JOSÉ CLAUDIO PRATA DE MENEZES JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
projetista, nascido em Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia quatro de abril 
de mil novecentos e setenta e dois (04/04/1972), residente e domiciliado Avenida André 
Cavalcanti, 528, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio 
Prata de Menezes e de Joselina Souza de Menezes. THAMIRES DE ALMEIDA GOMEZ, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/105.FLS.007V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho 
de mil novecentos e noventa e um (19/06/1991), residente e domiciliada Rua Silvestre 
Gayer, 44, B, Vila Libanesa, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Rafael Gomez e de 
Rita de Cássia de Almeida.

RAFAEL CAVALCANTE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (14/02/1988), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 40, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosildo Antonio 
de Souza e de Silvana Cavalcante de Souza. INGRID TATIANA RIGUETTI, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/09/1984), 
residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 40, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irivaldo Riguetti e de Creuza da Silva Riguetti.

MAURICIO LUIZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, nascido 
em Ribeirão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/043.FLS.226V-RIBEIRÃO/PE), Ribeirão, 
PE no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e um (26/06/1971), residente 
e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 411, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Amaro Tiburcio do Nascimento e de Maria José de Lima Nascimento. 
SEVERINA REJANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ga-
meleira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/035.FLS.049 GAMELEIRA/PE), Gameleira, 
PE no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (15/02/1971), residente 
e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 411, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Felix José da Silva e de Maria José Daniel da Silva.

MARCOS ARAUJO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão desenhista técnico, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/049.FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e setenta (05/06/1970), residente e domiciliado Rua 
Henrique de Faria, 355, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Pereira 
de Andrade e de Antonia Araujo de Andrade. KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão promotora associativa, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/042.FLS.092 ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de agosto de 
mil novecentos e setenta e nove (14/08/1979), residente e domiciliada Rua Henrique de 
Faria, 355, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Augusto de Oliveira 
e de Judite Viana de Moraes.

MICHAEL VIEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/097.FLS.149V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e oitenta e sete (26/05/1987), residente e domiciliado Rua 
Virgínia Ferni, 1878, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carmen Vieira de 
Lima. KAREN GEISA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/127.FLS.256V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de junho de mil novecentos e noventa (04/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Antônio Gandini, 798, bloco A, apartamento 24, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Nilza Celestino Silva.

GIOVANNI MAGNANI, estado civil solteiro, profi ssão vidreiro, nascido em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV-A-46,FLS.133-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (12/02/1987), residente e domiciliado Travessa 
Reverendo Denoel Nicodemus Eller, 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ermisdo Magnani Neto e de Susana Maria da Costa Gil Magnani. JOICE MEIRE 
SARTORI, estado civil solteira, profi ssão backoffi  ce, nascida em Londrina, Estado do 
Paraná (CN:LV-A-189,FLS.277-1º OFÍCIO DE LONDRINA/PR), Londrina, PR no dia 
dez de março de mil novecentos e oitenta e quatro (10/03/1984), residente e domiciliada 
Travessa Reverendo Denoel Nicodemus Eller, 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jonas Sartori e de Malcy de Sousa Pardinho.

PHILIP CHIKWENDU NWORIE, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Akpawfu - Enugu - Nigéria, Nigéria no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (23/12/1987), residente e domiciliado Rua Guapironga, 34, Vila Campane-
la, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raphael Nworie e de Agnes Nworie. BIANCA 
APARECIDA DIAS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.025-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa (27/11/1990), residente 
e domiciliada Rua Guapironga, 34, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Katia Aparecida Dias.

MILTON CAETANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão fi scal de varrição, 
nascido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e 
sessenta e dois (15/04/1962), residente e domiciliado Rua Amália de Faria, 31, casa 02, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Caetano Pedro da Silva e de Maria 
de Lourdes Silva. PAULA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão agente escolar, 
nascida em Cornélio Procópio, Estado do Paraná, Cornélio Procópio, PR no dia oito de 
setembro de mil novecentos e sessenta e três (08/09/1963), residente e domiciliada Rua 
Amália de Faria, 31, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
de Lourdes da Silva.

GLAUBER MELO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de clientes, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 115,FLS.122-BELA VISTA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/01/1985), residente e domiciliado Rua Ximboré, 730, bloco 05, apartamento 34, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo Gonçalves e de Catarina 
Maria Melo Gonçalves. VANESSA DE JESUS FARIAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de telemarketing junior, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV-A 
44,FLS.232V-COARACI/BA), Itabuna, BA no dia trinta de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (30/11/1987), residente e domiciliada Rua Ximboré, 730, bloco 05, apar-
tamento 34, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Farias dos 
Santos e de Maria Paula Vitoria.

ALESANDRO ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de compras, 
nascido em Nova Ibiá, Estado da Bahia (CN:LV-A 03,FLS.284-NOVA IBIÁ/BA), Nova Ibiá, 
BA no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e três (28/03/1983), residente 
e domiciliado Rua Engenheiro Villares da Silva, 799, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Bispo da Silva e de Vivina Almeida da Silva. KATIELE JANE FIRMO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV-A-167,FLS.200 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de 
mil novecentos e noventa e dois (02/09/1992), residente e domiciliada Rua Engenheiro 
Villares da Silva, 799, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eldimar Campanha da Silva 
e de Sonia Maria Firmo da Silva.

REINALDO RODRIGUES TENORIO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/027.FLS.225-FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (05/09/1983), residente e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 
143, A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rei-
naldo Rodrigues Tenorio e de Maria Jeane Tenorio. ELISANGELA GOMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/093.
FLS.366-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (06/01/1993), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 
143, A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hélio 
Elcio da Silva e de Edjane Gomes da Silva.

EDUARDO FERNANDES MALAFAIA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telea-
tendimento, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-183,FLS.27V-
-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (11/06/1995), residente e domiciliado Rua Rio Mamanguape, 233, casa 02-fundos, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cicero Pereira Malafaia e de Geni 
Fernandes da Silva Malafaia. MARIANA MAXIMO DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista de relacionamento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-224,FLS.283 
LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (17/05/1994), residente e domiciliada Rua Tales de Mileto, 17, Jardim Coimbra, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Edison de Souza e de Maria das Graças Maximo 
de França de Souza.

ALDEMIR RICARDO BARRANCO, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e setenta 
e sete (01/07/1977), residente e domiciliado Rua Rancho Queimado, 123, casa 02, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemir Henrique Barranco e de Maria de 
Lourdes da Silva. MARIA DO SOCORRO DIAS, estado civil divorciada, profi ssão técnica 
em enfermagem, nascida em Coremas, Estado da Paraíba, Coremas, PB no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e sessenta e um (24/04/1961), residente e domiciliada 
Rua Rancho Queimado, 123, casa 02, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Expedito Mariano Dias e de Expedita Paulino da Silva.

EDVALDO JOSE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(30/04/1982), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1260, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Manoel da Silva e de Maria Jose da 
Silva. PRISCILA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos 
e setenta e oito (04/05/1978), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 1260, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Terezinha Duarte Araujo.

ADRIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e cinquenta e 
nove (06/12/1959), residente e domiciliado Travessa Imbacal, 152, casa 02, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onofre Pereira da Silva e de Dalva 
Bernardina da Silva. ILDA FLORENCE VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Praia Grande, neste Estado, (CN:LV.A/022,FLS.227-PRAIA GRANDE/SP), 
Praia Grande, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (02/08/1988), 
residente e domiciliada Travessa Imbacal, 152, casa 2, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nemésio Florence Vieira e de Maria Carolina de Souza Vieira.

JUSCELINO DIAS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão líder de transporte, nascido 
em Jacaraci, Estado da Bahia (CN:LV-A-28,FLS.73V JACARACI/BA), Jacaraci, BA no dia 
sete de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (07/10/1974), residente e domiciliado 
Travessa Adolfo Aber, 17, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Clemencia Maria de Jesus Rocha. FERNANDA ROBERTA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-21,FLS.195V-
-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e um 
(23/03/1981), residente e domiciliada Travessa Adolfo Aber, 17, casa 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gidelçon José Silva e de Jacinta Grangeiro da Silva.

FELIPE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista contabil, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A 99,FLS.245Vº-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e nove (09/07/1989), residente 
e domiciliado Rua São José do Belmonte, 280, bloco 04, apartamento 21, Vila Sílvia, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Tadeu Santos e de Dinalva dos Santos Souza. 
SILENE DA SILVA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Distrito de Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A 63,FLS.63-ERMELINO MATA-
RAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e 
quatro (25/04/1984), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 116, bloco 01, apartamento 
14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Fernandes Filho e de Maria da Penha Silva Fernandes.

GUSTAVO JOHNNY DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador fl exográfi co, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (02/10/1994), residente e domiciliado 
Rua Serrana, 690, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Pereira da 
Silva e de Monique Carla Maria. NATÁLIA ADÃO MATOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de cobrança, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/297.FLS.170-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(23/12/1997), residente e domiciliada Rua Serrana, 690, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Odair Santos Matos e de Adriana Aparecida Adão.

ERICK TENÓRIO DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/202,FLS.224V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e dois (16/05/1992), residente 
e domiciliado Rua Guarujá do Sul, 474, casa 2, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sergio Camões de Moraes e de Andréa Tenorio das Neves de Moraes. 
JENNIFER EVANILY OSÓRIO BRANDÃO, estado civil solteira, profi ssão consultora 
sênior, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/269,FLS.080V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e dois (15/07/1992), residente e 
domiciliada Rua Guarujá do Sul, 474, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jacinto de Aquino Brandão e de Maria das Graças Osório Brandão.

ROBERT VIANA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar serigráfi co, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-131,FLS.133 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (11/03/1995), residente e domiciliado Rua 
Ione Pinelli, 29, A, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Pereira 
Bispo e de Andreia Pereira Viana Bispo. DANIELLE CRISTINA MACHADO ALMEIDA 
VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-309,FLS.136-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de abril de mil novecentos e noventa e sete (09/04/1997), residente e domiciliada Rua 
Ione Pinelli, 29, A, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Rogerio 
Almeida Vieira e de Katia Regina Toledo Soares Machado Vieira.

RONALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.021V BARRA FUNDA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (01/10/1987), residente 
e domiciliado Avenida Itaquera, 5252, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Erenaldo Moreira Barbosa e de Sonia Rodrigues de Oliveira. ALINE NAYARA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-175,FLS.83Vº-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (09/01/1993), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 5252, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Pereira da Silva e de Monique Carla Maria.

TARCISIO MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital, (CN:LV.A/046,FLS.182V-SUBDISTRITO MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e sete (05/03/1987), residente e 
domiciliado Rua São José do Campestre, 138, Jardim Danfer, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Milton Marques e de Doralice Rodrigues Marques. DEBORA DOS SANTOS 
LECHI, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/094,FLS.195V- SUBDISTRITO BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/03/1989), residente e domiciliada Rua Juiz do Mato, 22, bloco A, apartamento 42, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alziro Lechi 
e de Eliete Vicente dos Santos.

GUILHERME DOS SANTOS PENACHIONI, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV-A 70,FLS.191V-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa (08/07/1990), residente e 
domiciliado Rua Waldemar Mancini, 402, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano 
Penachioni e de Selma dos Santos Penachioni. MYLANI DOS SANTOS FERNANDES, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Arraial do Cabo, Estado 
do Rio de Janeiro (CN:LV-A-21,FLS.288-ARRAIAL DO CABO/RJ), Arraial do Cabo, RJ no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (23/12/1992), residente 
e domiciliada Rua Adolfo Lima Barros, 62, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sérgio Luiz Fernandes e de Maria Helena dos Santos Fernandes.

BRUNO GASPAR CASSIANO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de marceneiro, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.124V-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa (07/07/1990), 
residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 808, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alvino Cassiano Filho e de Noeli Gaspar da Silva Cassiano. CAMILA 
TOBIAS DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/205.FLS.240V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil no-
vecentos e noventa e quatro (04/07/1994), residente e domiciliada Rua Coração Sertanejo, 
510, apartamento 41-H, Conjunto Habitacional Fazenda do Carmo, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Washington Tobias de Morais e de Maria Aparecida de Calda Morais.

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-27,FLS.197 NOVO CRUZEIRO/MG), 
Novo Cruzeiro, MG no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e sessenta e cinco 
(28/04/1965), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 5860, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gustavo Pereira da Silva e de Olimpia Coelho Guimarães de Oli-
veira. MARIA LOPES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida 
em Jucati, Estado de Pernambuco, Jucati, PE no dia cinco de maio de mil novecentos e 
sessenta e um (05/05/1961), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 5860, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lopes da Silva e de Julia Correia da Silva.

WELLINGTON ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/063,FLS.184V-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), 
São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e setenta e nove (10/07/1979), 
residente e domiciliado Rua Barão de Godofredo, 48, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves de Almeida e de Maria Aparecida de Almeida. 
SIMONE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxilar de limpeza, nascida 
em neste Distrito, (CN:LV.A/050,FLS.155-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de setembro de mil novecentos e oitenta (17/09/1980), residente e domiciliada Rua 
Barão de Godofredo, 48, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Euzebio da Silva e de Maria Laura.

AILTON RAMOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A-84,FLS.39 ITAPECERICA DA SERRA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (05/12/1990), residente 
e domiciliado Rua Inscrição, 15, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Ramos de Jesus. ÉRIKA RIBEIRO LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Praia Grande, neste Estado (CN:LV.A-52,FLS.59Vº-PRAIA 
GRANDE/SP), Praia Grande, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete (25/10/1997), residente e domiciliada Rua Inscrição, 15, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Valdomiro Lopes da Silva 
e de Guilhermina Aparecida Ribeiro Lopes.

LEANDRO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-311,FLS.195V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(01/12/1984), residente e domiciliado Rua Criúva, 872, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Maria Lúcia da Silva. MARIA 
ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-73,FLS.05V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (29/12/1983), residente e 
domiciliada Travessa Eugênio Melara, 55, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antenor Silva de Oliveira e de Amandia Ferreira de Oliveira.

LENON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.110V-CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (27/12/1992), 
residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 292, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Gonçalves da Silva Filho e de Maria Lucineide Vitorino da Silva. 
AMANDA GUILHERME DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/366.FLS.115 CAPELA DO SOCORRO/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e cinco (15/07/1995), 
residente e domiciliada Rua Genilson Timóteo Magalhães, 103, Cidade Santa Júlia, 
Itapecerica da Serra, neste Estado, Itapecerica da Serra, SP, fi lha de Adalberto Pedro 
da Silva e de Dulcineia Guilherme da Silva.



Continuação

Página 12 São Paulo, quarta-feira, 19 de julho de 2017

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
        

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:

RAFAEL JACKSON MALTA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.293V-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(20/01/1992), residente e domiciliado Rua Alfredo Costa, 336, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Neres de Sousa e de Rita de Cassia 
Dias Malta. JAYNE AUGUSTO LIRA DE FREITAS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar senior PCP, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/186.FLS.163V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(04/08/1993), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 336, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Severino de Freitas e de Edijane Au-
gusto de Lira de Freitas.

FABIO ALVES GONÇALVES SANCHEZ, estado civil solteiro, profi ssão montador, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/304,FLS.021-CERQUEIRA 
CESAR/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (02/12/1988), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 1163, casa B, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antonio Gonçalves Sanchez e de 
Janete Alves Sanchez. RENATA ANUNCIATA COELHO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, (CN:LV.A/052,FLS.245V- 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (23/11/1988), residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 1163, casa 
B, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos Coelho e de Ana 
Tereza Almendros Coelho.

VITOR LIMA DE LAVÔR, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte pleno, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil no-
vecentos e noventa e dois (31/03/1992), residente e domiciliado Rua Icouara, 03, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Silva de Lavôr e de Ivone 
Pereira Lima de Lavôr. TAIRA ALVES MORETI, estado civil solteira, profi ssão analista 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (13/03/1989), residente e domiciliada Rua Papagaio, 
39, Jardim Nova Poá, Poá, neste Estado, Poá, SP, fi lha de Lupercio Moreti e de Maria 
Lanuza Aparecida Alves Moreti. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Poá, neste Estado.

EMERSON SILVEIRA DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão designer de 
interiores, nascido em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV-A 67,FLS.119-
-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (24/09/1985), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 
07, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Geovaldo Pereira de Amorim e de Vilma Silveira de Amorim. PATRÍCIA 
GABRIEL RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em 
Valença do Piauí, Estado do Piauí, Valença do Piauí, PI no dia onze de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e oito (11/01/1988), residente e domiciliada Rua Sal da 
Terra, 176, bloco 07, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues Barbosa Filho e de Maria Gabriel 
de Sousa Barbosa.

CARLOS RICARDO ALMEIDA CANFILD, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV-A-11,FLS.37 ITAIM PAULISTA/SP), Suzano, 
SP no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (03/08/1987), residente 
e domiciliado Rua Renzo Baldini, 236, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Tadeu Rodrigues Canfi ld e de Maria Cristina de Almeida 
Canfi ld. RAFAELA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 356,FLS.178V-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa 
e três (19/01/1993), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 236, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Severo dos Santos e de 
Maria Jose dos Santos.

JORDY SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/192.FLS.054 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e três (02/11/1993), residente 
e domiciliado Rua dos Secadouros, 37, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alexandre Pedro da Silva e de Elizete Maria Soares da Silva. 
BIANCA AQUINO SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.077V-
-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa 
e três (17/04/1993), residente e domiciliada Via de Pedestres Társio, 24, Jardim 
Moreno, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Audi Santana da Silva e de Maria 
Matilde de Aquino da Silva.

LUIZ SERGIO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV-A-68,FLS.207V LAPA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de maio de mil novecentos e cinquenta e três (06/05/1953), residente e 
domiciliado Rua Marcelino da Silva, 90, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Bernardo Coelho e de Helena Quirino Coelho. ORMINDA DA CUNHA LISBOA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito 
de julho de mil novecentos e setenta e um (08/07/1971), residente e domiciliada Rua 
Marcelino da Silva, 90, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sebastião da 
Cunha Lisboa e de Geni de Oliveira Lisboa.

JORGE DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.142 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (11/06/1987), residente e domici-
liado Rua Cunha Porã, 117, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Melvino 
Ferreira Lima e de Beatriz Camargo dos Santos. ORLANE MARIA, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Catende, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.
fl s.045-Belém de Maria/PE), Catende, PE no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e seis (02/01/1986), residente e domiciliada Rua Cunha Porã, 117, Jardim Cleide, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Orlando da Silva e de Maria do Socorro da Conceição.

JOSÉ AVILMAR PINHEIRO LIMA JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão montador, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia dezoito 
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (18/06/1985), residente e domiciliado Rua 
Marim, 10, bloco 03, apartamento 32-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Avilmar Pinheiro Lima e de Luiza Pereira Lima. RAYANE EDUARDA NEVES SOU-
ZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Montes Claros, Estado de Minas 
Gerais (CN:LV-A-225,FLS.227 MONTES CLAROS/MG), Montes Claros, MG no dia sete 
de setembro de mil novecentos e noventa (07/09/1990), residente e domiciliada Rua 
Marim, 10, bloco 03, apartamento 32-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Eduardo Souza Medeiros e de Maria de Fátima Cardoso Neves.

SERGIO TAVARES DA SILVA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Macaparana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/044.FLS.262V-MACAPARANA/
PE), Macaparana, PE no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta e quatro 
(12/10/1974), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 838, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bernardo de Moura 
e de Nair Tavares da Silva Moura. LIDIA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito de julho de 
mil novecentos e setenta e dois (08/07/1972), residente e domiciliada Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 838, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Noberto da Silva e de Lindaura Santos da Silva.

RAFAEL DOS ANJOS PESTANA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de TV, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/286.FLS.277-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (30/01/1991), residente e domiciliado Avenida dos Agapantos, 126, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ricardo de 
Oliveira Pestana e de Mirian Pereira dos Anjos. GABRIELA DE ARAUJO MARCHINI, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Lapa, nesta 
Capital (CN:LV.A/225.FLS.246-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e três (19/08/1993), residente e domiciliada Avenida dos 
Agapantos, 126, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Omar Sidnei Marchini e de Maria da Penha Francisca de Araujo Marchini. 
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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: PEDRO FRAGOSO NETO, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nas-
cido em Arujá, SP, no dia 24/07/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gisele Paulino Fragoso. A pretendente: ALICE BEATRIZ PROCOPIO DO 
CARMO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
01/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeilton Veloso 
do Carmo e de Roselaine Aparecida Procopio.

O pretendente: MARCOS TAVARES LOPES, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 27/01/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vicente Tavares Lopes e de Raimunda Tavares Lopes. A pretendente: 
PATRICIA CONCEIÇÃO ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia 14/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Adolfo Alves e de Adelia Conceição Sales.

O pretendente: GEILSON CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/12/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Jose da Silva e de Shirlei Caetano. A pretendente: 
NAIANA LEITE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 01/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José de Souza e de Ana Maria Leite de Souza.

O pretendente: HENRIQUE BITENCOURTT FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/07/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Maximinio Freire e de Neiva Antonia Bitencourtt. 
A pretendente: EVELIN MIRIAN OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 07/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Elias Jose da Silva e de Sandra Regina de Oliveira Costa.

O pretendente: LEANDRO MACHADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/07/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nilson Augusto da Silva e de Leni Oliveira Machado da Silva. A 
pretendente: DANIELE BENEDICTO, estado civil divorciada, profi ssão encarregada de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/10/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Benedicto e de Elizabete da Silva Benedicto.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em Salvador, BA, no dia 25/05/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ubaldo Miranda Barbosa e de Marinalva Damasio dos Santos. A 
pretendente: KESIA ALVES LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 24/04/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Lima de Souza e de Marisa Alves.

O pretendente: JEFERSON MATTZA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Campo Grande, RJ, no dia 21/02/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerciney Moura e de Lucia Maria Mattza. A pretendente: 
THALIA CRISTINA FEITOSA BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Cubatão, SP, no dia 23/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edivan da Silva Bernardo e de Lucicleide Feitosa.

O pretendente: EDSON CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de organização escolar, nascido em Igarapavá, SP, no dia 13/11/1962, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jorge do Nascimento e de Ireny 
Gregorio do Nascimento. A pretendente: LUZIANA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Una, BA, no dia 04/12/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Cardoso Souza e de Adezina Maria de Jesus.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão mestre 
de obras, nascido em Floriano, PI, no dia 28/11/1986, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Borges de Sousa e de Maria Helena Pereira da Silva. 
A pretendente: JOSEANE DOS SANTOS ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/07/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oliveiro Alves Rocha e de Maria Belarmina Santos Rocha.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS BENEDITO, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistema, nascido em Guarulhos, SP, no dia 04/12/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Benedito e de Elena dos Santos Benedito. 
A pretendente: MICHELLE DE MORAIS, estado civil divorciada, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 21/03/1986, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Teixeira de Morais e de Rose Mary Pereira de Morais.

O pretendente: GLEIBSON BERTOLDO ARMELONE, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/09/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos Armelone e de Maria 
Bertoldo dos Santos. A pretendente: BRUNA FERREIRA LIMA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora multifuncional, nascida em Guarulhos, SP, no dia 11/05/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cosme de Oliveira 
Santos e de Edivaneide Ferreira Lima.

O pretendente: ALLAN COSTA MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
autenticação, nascido em Arujá, SP, no dia 15/06/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Justiniano Jose Marques e de Maria de Lourdes Costa Carvalho. A 
pretendente: JAQUELINE APARECIDA LEITE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/08/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Henrique de França e de Sonia Leite Sebastião França.

O pretendente: ODAIR GILZO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de transporte, 
nascido em Arapiraca, AL, no dia 10/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gilzo dos Santos Silva e de Dijanete Josefa da Silva. A pretendente: 
ELIOENAI DOS SANTOS CORREIA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 26/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Baldino Fagundes Correia e de Ivana dos Santos Correia.

O pretendente: THIAGO DA SILVA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
laboratorio, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/09/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Prestes Duarte e de Maria José da Silva Duarte. 
A pretendente: MARIANE TORRES MACEDO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
laboratorio, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/11/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Uzias Torres Macedo e de Rozilda Alves da Silva Macedo.

O pretendente: JEFERSON TADEU BOTTEGA, estado civil divorciado, profi ssão pastor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 03/02/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isabel Cristina Bottega. A pretendente: JÉSSICA SANTANA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 13/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Orlando Alves de Souza e de Analzira Maria Santana de Souza.

O pretendente: GERIVALDO LIMA CARRARA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 13/10/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Carrara e de Enedina Lima Carrara. A pretendente: ANA DE 
PAULA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
04/01/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Francisco 
Santos e de Catarina de Fatima Saturno.

O pretendente: JOÃO SOARES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão armador, 
nascido em Chapado do Norte, MG, no dia 03/07/1959, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Benedito Soares e de Maria Oliveira da Silva. A 
pretendente: VANIA ILDELICE DE OLIVEIRA VALENTIM, estado civil viúva, profi ssão 
aposentada, nascida em Botumirim, MG, no dia 14/11/1961, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Teodoro de Oliveira e de Maria Hilda de Oliveira.

O pretendente: VALTO WILTON DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 09/03/1971, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João de Matos e de Roseli Maria Frágoas de Matos. A pretendente: 
ANNA LÚCIA ALVES MACHADO, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
Suzano, SP, no dia 30/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Roberto Alves Machado e de Rosa Maria Redondo Machado.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 11/06/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Daniel Marques da Silva e de Maria do Carmo de Oliveira Marques. 
A pretendente: FERNANDA PAIXÃO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão estagiaria 
natação, nascida em São Paulo, SP, no dia 29/03/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Marcelino da Cruz e de Hosana Souza Paixão.

O pretendente: GLEISON ASSIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão coletor, 
nascido em Mirai, MG, no dia 21/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Miguel da Silva e de Maria Jose Paixão da Silva. A pretenden-
te: ROSANA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 28/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Urbano Gomes da Silva e de Minervina da Silva.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES CORDEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/05/1987, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues Cordeiro e de Maria da 
Conceição França Cordeiro. A pretendente: RENATA COSTA BARBOSA, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/10/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Renato Barbosa 
e de Mirian Ribeiro Costa Barbosa.

O pretendente: HELIO BARBOSA VITOR, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 13/10/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Floriano Correia Vitor e de Leonete Barbosa Moraes. A pretendente: LUCIENE 
MARTINS DA ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Brumado, 
BA, no dia 31/08/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Correia da Rocha e de Edinei Martins da Rocha.

O pretendente: JOSÉ HELENO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 10/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Heleno da Silva e de Severina Maria de Barros. A pretendente: 
THALITA RAMOS BATISTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 04/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Aparecido Gonçalves Batista e de Maria do Socorro Ramos.

O pretendente: BRYAN UCHOA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
restaurante, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/07/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ed Silva Santos e de Francisca Severa Santos. A 
pretendente: THAÍS LESSER INACIO, estado civil solteira, profi ssão estagiaria, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 26/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Roberto Inacio e de Joelma Lesser Inacio.

O pretendente: WILSON MAIA SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 10/08/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sampaio de Freitas e de Lucia Maia Sampaio. A 
pretendente: GLAUCILENE REGINA SOARES DE FRANÇA MARTINS, estado civil 
divorciada, profi ssão manicure, nascida em Belem, PA, no dia 23/01/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Martins Neto e de Maria 
Joana Soares de França Martins.

O pretendente: GABRIEL SILVA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 26/07/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Sousa Neto e de Dirsa Maria da Silva. A pretendente: 
STEPHANIE PEREIRA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Erenilton Silva Santos e de Marilene Pereira da Silva Santos.

O pretendente: THIAGO ROSA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 24/10/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Elias de Lima e de Creusa Rosa de Lima. A pretendente: ALINE 
CARDOSO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Santos, SP, no dia 23/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Garajau de Jesus e de Inete Aparecida Cardoso.

O pretendente: MÁRCIO MENEZES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/12/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João de Lima Soares e de Marlene Aparecida Menezes Soares. A pre-
tendente: VANESSA CRISTINA BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, 
nascida em Caieiras, SP, no dia 02/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Ivo Zeferino Barbosa e de Arlete Penha Agustinelli Barbosa.

O pretendente: DANIEL JOSÉ SOUZA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão lider 
de portaria, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/11/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Juraci de Freitas e de Dalva Pereira de Souza de 
Freitas. A pretendente: GÉSSICA ALVES COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão analista 
de departamento pessoal, nascida em Varzelandia, MG, no dia 05/12/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvia Alves Coutinho.

O pretendente: SILVANO SILVA JANUARIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de lojistica, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/09/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Oliveira Januario e de Maria Gorete 
Silva Januario. A pretendente: JUSCILEIA PEREIRA DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 01/08/1978, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Pereira da Silva e de 
Maria Jose da Silva.

O pretendente: WANDERSON PROCOPIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/08/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Procopio dos Santos e de Maria 
do Carmo Nascimento dos Santos. A pretendente: DAMARES GOMES DA SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora de maquinas, nascida em São Paulo, SP, no dia 
15/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gomes 
da Silva e de Maria José Quintino da Silva.

O pretendente: LEANDRO VICENTE, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 01/04/1984, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, filho de Airton Vicente e de Marta Nazaré Loureiro Sampaio. A 
pretendente: ADRIANA GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
lider operacional, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/11/1979, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Camilo da Silva e de Eloir 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: ANTONIO EVANILDO LOPES ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Itapipoca, CE, no dia 23/10/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Evaristo Sousa Araújo e de Maria Aldeni Lopes 
Belarmino Araújo. A pretendente: THAMIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/03/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altamiro Pedro dos Anjos 
Ribeiro e de Ana Maria Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS AMARANTE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Cedro, PE, no dia 19/05/1983, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Angela da Silva. A pretendente: KARLA BIANCA 
OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 19/05/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio 
Luiz Rocha e de Jacqueline Oliveira Viana Silva.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 06/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel da Cruz Silva e de Juracy dos Santos Silva. A pretendente: 
LIDIANE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá, 
SP, no dia 21/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
da Silva Filho e de Genelice Lima Santos.

O pretendente: WILLIAM SOARES MENDES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 16/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Evanilde Soares Mendes. A pretendente: MODELLINE OLIVEIRA DOS 
SANTOS, estado civil viúva, profi ssão teleoperadora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
29/07/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mateus Lopes 
de Azevedo Filho e de Elza Dias de Oliveira.

O pretendente: LAUDICEIA MARIA COELHO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 03/10/1975, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Santos Coelho e de Analdina Maria de Jesus. A pretendente: 
PRISCILA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia 29/03/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson dos Santos e de Izaura dos Santos.

O pretendente: WAGNER GUERRA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 01/04/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto Guerra e de Eunice Rodrigues Guerra. A pretendente: TAUANE 
MAZUCATO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
03/04/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mazucato 
e de Juliene Maria da Conceição.

O pretendente: WILLIAN ANDRADE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de supermercado, nascido em São Paulo, SP, no dia 12/05/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Silva do Nascimento e de Renata 
Aparecida Andrade. A pretendente: JOYCE CRISTINA DOS SANTOS JUSTINO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/05/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Justino e de Marisa 
Claudineia Nunes dos Santos.

O pretendente: EVALDO LIMA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 11/12/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Felix Lima Rocha e de Geralda de Jesús de Lima. A pretendente: SANDRA 
MARIA BARBOZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 26/01/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pacheco dos Santos e de Maria de Lourdes Barbosa Santos.

O pretendente: ADILSON DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
gestor de contratos, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/03/1979, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Leite da Silva e de Antonia Maria do 
Nascimento Silva. A pretendente: MARIA GISLAINE ALVES CORDEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Bom Conselho, PE, no dia 23/12/1982, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Cordeiro dos Santos e 
de Neusa Maria Alves Cordeiro.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 01/01/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edinaldo Pereira dos Santos e de Sueli Maria de Arruda. A pretendente: THAIS 
OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 02/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ademilson Moreira Freitas e de Aurenice Oliveira dos Santos.

O pretendente: OROBOSA MAXWELL OBARETIN, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor, nascido em Benin City, Pais da Nigeria, no dia 01/12/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Smart Obaretin e de Florence Obaretin. A pretendente: 
CRISTIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 17/03/1975, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alcides Evangelista de Oliveira e de Joanita de Souza Oliveira.

O pretendente: RUBENS DOS SANTOS ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
varredor, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/05/1959, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Silveira Assunção e de Eunice dos Santos As-
sunção. A pretendente: GISLENE APARECIDA MATEUS, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Mateus Filho e de Rute de Moraes Mateus.

O pretendente: WANDERLEY MOREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de refrigeração, nascido em Guarulhos, SP, no dia 31/07/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Moreira de Oliveira e de 
Maria Helena Oliveira dos Santos. A pretendente: PRISCILLA PEREIRA COELHO, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/09/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Coelho e 
de Edilene Pereira da Silva.

O pretendente: SAMI XAVIER PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 30/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pereira e de Marilena Xavier Pereira. A pretendente: 
ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Gonçalves de Oliveira e de Roseli Aparecida Ferreira.

O pretendente: WALTER CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
eletronico, nascido em Campo Formoso, BA, no dia 02/11/1960, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Gomes da Silva e de Maria Carvalho da 
Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Itabaiana, SE, no dia 17/07/1965, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Nunes de Oliveira e de Tereza Batista dos Santos.

O pretendente: SULIVAN OLIVEIRA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Belém, PA, no dia 06/02/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis da Cunha e de Raimunda Benta de Oliveira. A pretendente: 
LETICIA DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 08/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis 
Pinho da Silva e de Alessandra Firmo da Costa.

O pretendente: ILDOMAR FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Sento Sé, BA, no dia 22/02/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelito Ferreira de Souza e de Joana Evangelista de 
Souza. A pretendente: MÁRCIA TEIXEIRA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/06/1985, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amáro Souza Oliveira e de Maria 
Deonilia Teixeira.

O pretendente: ELIABE DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Andaraí, BA, no dia 14/12/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Hamilton Guimarães Lima da Encarnação e de Nelsina de 
Souza Lima. A pretendente: MONIQUE MACEDO DUTRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/04/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Pereira Dutra e de Marcia 
Maria Macedo.

O pretendente: DIOGO LEVINDO DE ASSUMPÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de escritorio, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/05/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levindo de Assumpção Filho e de Iraci da Silva 
Assumpção. A pretendente: FRANCIELLY DOS SANTOS SALES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/07/1993, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gelson Sales e de Eliana dos 
Santos Gois Sales.

O pretendente: ALTAIR MONTEIRO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em Kaloré, PR, no dia 03/02/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lourival Martins Monteiro e de Izabel Meloquero Monteiro. 
A pretendente: ADRIANA DE OLIVEIRA PROFIRIO, estado civil solteira, profi ssão 
agente de relacionamento, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/08/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pedro Profi rio e de Iracema 
Rosiline de Oliveira Profi rio.

O pretendente: KLEBER SALES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/06/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Ferreira Neto e de Elzita de 
Sales. A pretendente: MICHELE NERI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Osasco, SP, no dia 26/10/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marques dos Santos e de 
Elieuza Neri dos Santos.

O pretendente: VALDEMIR ANJOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente de produção, nascido em Itiuba, BA, no dia 28/11/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ramos dos Santos e de Magnolia Lima dos 
Anjos. A pretendente: ERLISANGELA NERES ROSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itiuba, BA, no dia 20/01/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Vicente Rosa e de Vailda Neres Rosa.

O pretendente: YAGO ANDRÉ PINTO E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão musico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 03/03/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wenceslau Francisco da Silva e de Rosangela de Oliveira Pinto 
da Silva. A pretendente: GEISA KILMER PRADO DE MORAES, estado civil solteira, 
profi ssão professora musical, nascida em Poá, SP, no dia 12/07/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos de Moraes e de Antonia 
Roseli Prado de Moraes.


