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“Escrevemos, 
escrevemos, escrevemos. 
Clamamos no deserto.
O clube do poder tem
as portas lacradas
e calafetadas”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,39% Pontos: 
O Ibovespa: +0,64% Pontos: 
65.099,55 Máxima de +0,65% 
: 65.104 pontos Mínima de 
-0,01% : 64.678 pontos Volu-
me: 3,27 bilhões Variação em 
2017: 8,09% Variação no mês: 
3,5% Dow Jones: -0,31% Pon-
tos: 21.513,17 Nasdaq: +0,39% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1465 Venda: R$ 3,1470 
Variação: +0,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1453 Venda: R$ 
3,1459 Variação: +0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1230 
Venda: R$ 3,2900 Variação: 
+0,21% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,31% ao 
ano. - Capital de giro, 13,56% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.254,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,190 
Variação: +0,71%.

Cotação: R$ 3,1520 Variação: 
+0,13% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1642  Venda: US$ 1,1642 
Variação: -0,15% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6620 Venda: R$ 
3,6640 Variação: -0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6000 Ven-
da: R$ 3,8070 Variação: estável.

Pontos: 6.412,41 Ibovespa 
Futuro: +0,71% Pontos: 65.515 
Máxima (pontos): 65.520 Míni-
ma (pontos): 65.035. Global 40 
Cotação: 963,446 centavos de 
dólar Variação: +0,91%.

Em dificuldades para 
fechar as contas, o 
governo prepara um 

programa de demissão volun-
tária (PDV) para servidores 
federais do Poder Executivo. 
A ideia é oferecer aos interes-
sados até 1,5 salário por ano 
trabalhado. Uma Medida Pro-
visória (MP) deve ser editada 
para estabelecer as normas do 
programa. Segundo o minis-
tro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, o governo espera 
adesão de 5 mil funcionários e 
uma economia de R$ 1 bilhão 
por ano com a medida

As informações foram con-
fi rmadas pela assessoria de 

     

Governo prepara PDV 
para servidores federais 
e espera adesão de 5 mil

imprensa do Ministério do 
Planejamento, órgão respon-
sável pela gestão de pessoal no 
governo federal. Os detalhes 
do PDV ainda estão sendo 
fechados, mas a expectativa 
é que os efeitos em termos 
de economia sejam percebi-
dos apenas a partir de 2018. 
A despesa com pessoal deve 
chegar a R$ 284,47 bilhões 
neste ano, segundo estimativa 
da área econômica divulgada 
no relatório de avaliação de 
receitas e despesas do terceiro 
bimestre. Trata-se do segundo 
maior gasto do governo, depois 
dos benefícios previdenciários 
(R$ 559,77 bilhões neste ano).

O governo tem sido criticado 
por ter aprovado, no ano pas-
sado, uma série de reajustes 
para servidores federais. Neste 
ano, a conta com despesas de 
pessoal e encargos sociais deve 
aumentar R$ 26,6 bilhões em 
valores nominais (sem des-
contar o efeito da infl ação). 
Em 2018 e 2019, a estimativa 
é de que esse gasto cresça R$ 
22 bilhões em cada um dos 
anos, segundo a Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização 
Financeira (Conorf) da Câmara 
dos Deputados.

O PDV tem sido um ins-
trumento muito utilizado 
em empresas estatais para 

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o governo espera adesão de 5 mil 

funcionários e uma economia de R$ 1 bilhão por ano com a medida.

diminuir o quadro de funcio-
nários e, consequentemente, 
reduzir o tamanho da conta 
de pessoal. Nos últimos três 

anos, o governo federal des-
ligou 50.364 funcionários das 
estatais com os PDVs e as 
aposentadorias incentivadas. 

O número representa 77% do 
público-alvo dos programas 
autorizados pela Planeja-
mento (AE).

Inscrições para o Fies
A lista de instituições e os cursos 

ofertados por meio do Fies poderá 
ser consultada na página eletrônica 
(http://fiesselecao.mec.gov.br/). 
As inscrições  começam hoje (25) 
e vão até sexta-feira (28). No total, 
75 mil novas vagas serão ofereci-
das aos estudantes que procuram 
fi nanciamento para cursar o ensino 
superior em instituições de ensino 
privadas.

A Receita divulgou um alerta 
à população sobre o crescente 
número de vítimas do chamado 
“golpe do amor” ou “golpe Don 
Juan”, em que mulheres são 
induzidas a fazer depósitos 
em troca de bens e benefícios 
supostamente retidos no aero-
porto. A alfândega do órgão em 
Guarulhos vem recebendo um 
número crescente de ligações 
de vítimas do golpe. 

Os criminosos criam perfi s 
falsos nas redes sociais ge-
ralmente se passando por es-
trangeiros em boas condições 
fi nanceiras e com empregos 
prestigiados. Após envolve-
rem emocionalmente a vítima, 
declaram-se apaixonados e 
prometem o envio de bens di-
versos do exterior por via postal 
ou por meio de um viajante. 
Posteriormente, pedem que 
a vítima deposite dinheiro em 
contas para que possam res-
gatar bens que supostamente 
foram retidos pela Receita no 

Santander antecipa 
corte de juros

São Paulo - O Santander 
anunciou a redução de juros de 
suas principais linhas de crédi-
to à pessoa física, antecipando-
-se à reunião do Copom, que 
acontece esta semana e pode 
marcar a queda da Selic para 
apenas um dígito. As novas ta-
xas, conforme comunicado do 
banco à imprensa, entram em 
vigor nesta quinta-feira (27), 
nas agências e demais canais de 
relacionamento da instituição.

A taxa mínima do crédito pes-
soal cairá de 1,89% para 1,79% 
ao mês, enquanto o juro mínimo 
do cheque especial será reduzido 
de 2,39% para 2,29% ao mês. Já 
a taxa mínima de fi nanciamento 
de veículos passará de 1,25% 
para 1,20% ao mês.

“Neste momento, em que 
vemos os primeiros sinais de 
retomada do crescimento, o 
banco precisa cumprir seu 
papel como agente indutor do 
desenvolvimento econômico, e 
uma oferta competitiva é parte 
deste compromisso”, destaca 
Eduardo Jurcevic, superinten-
dente executivo de Produtos 
de Crédito à Pessoa Física do 
Santander, em nota (AE).

Brasília - Responsável pelos 
despachos do STF durante 
o recesso, a presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia, 
entendeu que não há urgência 
na análise do pedido da defesa 
do presidente Michel Temer, 
que quer ter acesso aos sete 
áudios que foram recuperados 
do gravador do empresário e 
delator Joesley Batista durante 
o trabalho do Instituto Nacional 
de Criminalística (INC).

Em 28 de junho, os advogados 
do presidente fi zeram o pedido 
para acessar aos áudios ao re-
lator do caso, ministro Edson 
Fachin, que decidiu ouvir pre-
viamente a Procuradoria-Geral 
da República (PGR). Durante o 
recesso do STF, a defesa de Te-
mer fez um novo pedido, desta 
vez endereçado à presidente 
da Corte, apontando urgência 
na análise do caso diante da 
proximidade da votação, na 
Câmara, em que os deputados 
federais decidirão se dão aval 
ou não ao STF para analisar a 
denúncia apresentada pela PGR 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.
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Ex-presidente Lula.
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FPO ex-presidente Lula disse 

ontem (24), que a palavra 
“propina” foi “inventada” por 
empresários e pelo Ministério 
Público para “tentarem culpar 
os políticos”. Segundo o petista, 
todos os políticos, “desde que 
foi proclamada a República”, 
sempre usaram doações em-
presariais nas campanhas.

“A palavra propina foi inven-
tada pelos empresários para 
tentarem culpar os políticos. 
Ou pelo Ministério Público. Por 
tudo o que leio na imprensa, 
todas as campanhas do Brasil 
sempre foram feitas (com 
fi nanciamento de empresas)”, 
disse o ex-presidente em 
entrevista à rádio Tiradentes 
do Amazonas, transmitida ao 
vivo pelo Facebook de Lula. “A 
diferença é que agora transfor-
maram as doações em propina, 
então tudo fi cou criminoso”.

O petista defendeu, ainda, a 
criação de um fundo público 
eleitoral, em discussão na 
Câmara. “Se os políticos não 
tiverem coragem de mudar a 
legislação eleitoral, de criar 
um fundo de fi nanciamento de 
campanha para que não fi quem 
mais dependentes de empresá-
rio, o Brasil não vai ter jeito”, 
disse. Sem falar diretamente 

São Paulo - Em mensagem 
publicada em sua rede social, o 
procurador da República Carlos 
Fernando dos Santos Lima, da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato, afi rmou ontem (24), que 
‘o próximo passo do PMDB’ 
parece ser acabar com a inves-
tigação. Carlos Lima reagiu à 
entrevista do vice-presidente 
da Câmara e substituto imedia-
to de Rodrigo Maia, o deputado 
Fábio Ramalho (PMDB-MG), ao 
jornal O Estado de S. Paulo, na 
qual o parlamentar defendeu 
um “prazo de validade” para 
a Lava Jato. O procurador 
afi rmou que “as investigações 
vão continuar por todo o País”.

“Acabar com a Lava Jato. 
Esse parece ser o próximo 
passo do PMDB. Infelizmente 
muitas pessoas que apoiavam 
a investigação só queriam o fi m 
do governo Dilma e não o fi m 
da corrupção. Agora que Temer 
conseguiu com liberação de 
verbas, cargos e perdão de dívi-
das ganhar apoio do Congresso, 
o seu partido deseja acabar com 
as investigações. Mas, mesmo 
com todas as articulações do 
governo e de seus aliados, as 
investigações vão continuar por 
todo País”, escreveu.

Na entrevista, Fabio Ramalho 

Procurador da República, 

Carlos Fernando dos Santos 

Lima.
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São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou ontem (24), que um 
novo aumento de imposto é 
uma discussão “que não se 
coloca no momento”. Ele res-
saltou, no entanto, que “tudo 
é possível, se necessário”. As 
declarações foram dadas após 
participação do ministro em 
evento da XP Investimentos, 
na capital paulista.

Sobre a possibilidade de 
rever a alta nas alíquotas dos 
combustíveis, Meirelles disse 
que isso vai depender dos im-
pactos da medida. “Evidente-
mente que esse é um processo 
dinâmico, tudo está sujeito a 
uma reavaliação, que depende 
da avaliação dos fatos e de 
determinados impactos eco-
nômicos”, afi rmou o ministro

Segundo Meirelles, em vez de 
novos aumentos de tributo, o 
governo tem buscado alternati-
vas de receita para elevar a ar-
recadação. Ele deu o exemplo 
da antecipação do pagamento 
de outorga do Aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro, e 
a liberação de precatórios de-
positados na Caixa Econômica 
Federal.

O ministro também minimi-
zou o impacto que o aumento de 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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"Não há urgência" na análise do 
pedido de Temer para acessar áudios

no exercício excepcional da 
urgência própria de ser anali-
sada no plantão, não teria como 
reconsiderar o que foi decidido 
pelo ministro Edson Fachin, até 
mesmo porque os autos não 
estão neste Supremo Tribunal, 
sem o que não haveria como 
se ter ciência das implicações 
dos elementos buscados pela 
defesa do investigado”, alegou 
Cármen em sua decisão.

Para a presidente do STF, o 
pleito dos advogados de Temer 
“não constitui novidade para 
a defesa nem para ela poderia 
ser tida como imprescindível, 
pelo menos de imediato, de 
modo a não se poder aguardar 
sequer o retorno ao trabalho 
do ministro Edson Fachin”.  
Cármen destacou no seu des-
pacho que Fachin voltará aos 
trabalhos antes da votação 
marcada na Câmara sobre a 
denúncia contra o presidente. 
A primeira sessão de trabalhos 
no STF está marcada para a 
terça-feira da semana que vem, 
dia 1º de agosto (AE).

contra o presidente. A votação 
está prevista para 2 de agosto.

“O ministro relator, conhe-
cedor do processo desde a 
sua origem e dispondo da 
integralidade dos elementos 
e dados que nele se contém, 
decidiu ser imprescindível 
ouvir o procurador-geral da 
República antes de concluir 
sobre o pedido formulado. 
Claro, assim, que a Presidência, 

Muitos queriam fi m do 
governo Dilma e ‘não 

da corrupção’

afi rmou que “o Brasil não vai 
aguentar isso para o resto da 
vida”. “Ela (Lava Jato) não pode 
ser indeterminada. Ela já fez o 
seu trabalho”, disse o deputa-
do. “Defendo a Lava Jato, mas 
tem de ter prazo de término. 
O Brasil não vai aguentar isso 
o resto da vida. Além da cor-
rupção, tem de se avançar na 
desburocratização do País, na 
segurança jurídica do País, nas 
reformas”. Questionado sobre 
qual seria o prazo para a Lava 
Jato terminar, o deputado de-
clarou. “Determina um tempo: 
seis meses” (AE).

'Nova alta de imposto não 
se coloca no momento'

imposto anunciado na semana 
passada terá sobre a infl ação. 
“Alguma coisa muda na previ-
são de infl ação, mas a infl ação 
está substancialmente abaixo 
da meta”, afi rmou. Segundo 
ele, a alta no tributo não teria 
sido adotada no ano passado, 
quando o índice de preços 
estava acima do teto da meta, 
mas que, hoje, há espaço.

De acordo com ele, os gesto-
res de fundo que participaram 
da reunião na XP Investimentos 
não demonstraram preocupa-
ção com possíveis impactos 
da alta no imposto na infl ação 
(AE).

Lula: propina foi ‘inventada’ 
por empresários e pelo MP

em caixa 2, Lula disse que o 
candidato que prestou contas à 
Justiça Eleitoral sobre doações 
empresariais, e elas foram apro-
vadas, não teria culpa. 

“Quando o empresário deu 
o dinheiro, certamente ele não 
disse ‘vou te dar o dinheiro, mas 
é propina’. Se ele avisasse e o 
candidato aceitasse, deveria ser 
preso, o empresário e o candida-
to”, disse o ex-presidente, que 
questionou: “Se ele (empresá-
rio) deu dinheiro, o candidato 
colocou na prestação de conta e 
a Justiça Eleitoral aprovou, que 
culpa tem esse candidato?” - O 
ex-presidente voltou a negar 
que soubesse de casos de cor-
rupção dentro do partido (AE).

Receita Federal alerta 
para “golpe do amor” 

aeroporto.
“A Receita em Guarulhos já 

recebeu relatos de casos em que 
golpistas fi zeram propostas de 
casamento e anunciaram que 
mandariam caixas contendo 
presentes diversos, como ócu-
los, bolsas, celulares, anéis de 
ouro para o ‘noivado’, documen-
tos pessoais e, em muitos casos, 
dinheiro em espécie em dólares, 
libras ou euros. Após o suposto 
envio dos presentes, a quadri-
lha exige pagamento da vítima 
alegando que as mercadorias 
estariam retidas na alfândega 
e só seriam liberadas após o 
pagamento de taxas e outros 
valores”, advertiu o órgão.

A Receita ressalta que não 
exige qualquer pagamento em 
espécie ou por meio de depó-
sito em conta-corrente e que 
todos os tributos aduaneiros 
administrados pelo órgão são 
recolhidos por meio Documen-
to de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) (ABr).



OPINIÃO
O Império 

Romano é aqui
Estudar História é uma 

das melhores formas de 

aprender. Quase tudo o 

que ocorre atualmente 

de alguma forma já 

ocorreu no passado

Se formos capazes de 
aprender com os erros 
dos outros, o conheci-

mento da história nos permite, 
pelo menos em tese, evitar a re-
petição dos erros. A situação de 
crise que o Brasil vive guarda 
semelhanças com a ascensão 
e queda do Império Romano. 
Os romanos desenvolveram 
efi ciente tecnologia para con-
quistar e tributar outros povos. 
Nisso residiu a base de seu 
império. Embriagada pelo 
sucesso, Roma criou imensa 
burocracia estatal e encheu 
de vantagens e privilégios 
os políticos e os burocratas. 
Tudo bancado por impostos 
extorsivos. 

Isso levou os povos con-
quistados a migrarem de seus 
territórios para a capital do 
império. Roma começou a 
crescer demasiadamente, e 
os líderes romanos passaram 
a temer por revoltas da massa 
urbana em razão da falta de 
trabalho, alimento e moradia 
para todos. A solução encon-
trada foi dar comida e diversão 
ao povo. Cresceram os centros 
de entretenimento, entre eles o 
Coliseu. A população da cidade 
passou a exigir mais comida e 
diversão (pão e circo). Quanto 
mais os problemas se agrava-
vam, mais o governo crescia 
e a burocracia e os impostos 
aumentavam, sob o jugo de 
exércitos opressores.

A vida no campo não fazia 
mais sentido, e a população 
abandonava a zona rural 
rumo às cidades atrás de pão 
e circo de graça. A produção 
rural começou a decrescer, os 
impostos diminuíam, os gastos 
com o exército e a burocracia 
não paravam de aumentar, e 
o império baixou lei proibindo 
os trabalhadores de deixarem 
suas terras, sob severas puni-
ções a eles e suas famílias. Não 
deu certo. Roma não resolveu 
seus problemas, e o Império 
Romano entrou em declínio.

Como não resolvemos nos-
sos problemas — incluindo 
a falência da Previdência So-
cial, a privada e a pública —, 
a história está se repetindo 
aqui, e o colapso fi nanceiro 
está anunciado. Até a maior 
potência mundial, os Estados 
Unidos, vem trilhando essa 
estrada: o país está endividado, 
a burocracia estatal inchada, a 
moeda nacional enfraquecida, 
a pobreza aumentando… en-
fi m, é o Império Romano sendo 
revivido.

O estudo que o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) acaba de publicar, sobre 
o défi cit de R$ 77,2 bilhões na 
Previdência dos servidores dos 
estados, é assustador. É um 
rombo equivalente a 1,2% do 
PIB do país. O estudo mostra 
que, nos últimos dez anos até 
2015, o total de servidores 
estaduais aposentados cresceu 
38% enquanto o total na ativa 
caiu 4%, e os salários cresce-
ram em média 50% contra 21% 
no setor privado.

Doze estados deram au-
mentos superiores a 60%, e 
o campeão é o Ceará, com 
78%. Como as aposentadorias 
dos servidores inativos são 
vinculadas aos salários dos 
servidores ativos, os gastos 
com pessoal explodiram, sem 
que isso benefi ciasse a popula-
ção. O rombo previdenciário é 
enorme. Os estados foram ex-
cluídos do projeto de reforma 
da Previdência em tramitação 
no Congresso Nacional, o que 
deixa dúvidas se irão fazer 
alguma reforma.

Por falta de educação fi nan-
ceira ou por demagogia política 
(ou ambas), os governantes 
e os legisladores do passa-
do administraram de forma 
trágica as fi nanças públicas, 
cuja situação atual agride 
a lógica mais elementar de 
economia e fi nanças. Mesmo 
que o conserto comece agora, 
a recuperação será tarefa de 
várias gerações. 

Uma coisa é certa: o declí-
nio do Império Romano não 
ensinou nada aos governantes 
brasileiros, salvo raras e hon-
rosas exceções.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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O professor nigeriano Olawale Shakuru leciona inglês

na ONG Abraço Cultural.

O pesquisador Luiz Felipe 
Magalhães, do Observatório 
das Metrópoles da PUC-SP 
e do Observatório das Mi-
grações da Unicamp, avalia 
que país precisa considerar e 
valorizar a história anterior do 
refugiado que busca trabalho 
no país. “Sua qualifi cação, sua 
formação, sua cultura, tudo 
aquilo de bagagem que ele 
traz de lá para cá não é reco-
nhecido. Ele é visto apenas 
no momento em que chega 
e, ao chegar, são destinados 
a ele os segmentos mais su-
balternizados do mercado de 
trabalho”, apontou.

Para alterar essa realidade, 
Magalhães acredita que são 
fundamentais campanhas de 
esclarecimento sobre a condi-
ção de refúgio. “A sociedade 
brasileira aprendeu a associar 
refugiados a fugitivos, às ve-
zes, até como criminoso.”

Magalhães aponta que, ao 
considerar as difi culdades 
que refugiados encontram 
para a inserção no mercado 
de trabalho, é preciso ob-
servar as redes de relações 

Injeção 
mensal 
contra 
HIV pode 
substituir 
tratamento 
diário

Uma injeção mensal de 
antirretroviral, em vez de 
um comprimido por dia, 
pode ser suficiente para 
os portadores do vírus da 
imunodeficiência humana 
(HIV) manterem a infecção 
sob controle. É o que indica 
um estudo divulgado hoje 
(24) na nona edição da 
Conferência de Investigação 
sobre o HIV, organizada pela 
Sociedade Internacional 
contra a Aids. 

O trabalho, apresentado 
em Paris pelo cientista da 
Universidade da Carolina do 
Norte (EUA) Joseph Eron, 
sugere que os portadores 
em estado de supressão viral 
respondem bem às injeções, 
sejam as administradas a 
cada quatro semanas ou as 
tomadas a cada oito. Atu-
almente, os portadores do 
HIV devem tomar um com-
primido por dia para que o 
vírus seja indetectável e não 
seja transmitido, ainda que 
não seja possível eliminá-lo 
completamente.

“Para alguns soropositi-
vos, um tratamento injetável 
de longa duração pode ser 
mais cômodo e menos estig-
matizante do que o atual, o 
que poderia aumentar a taxa 
de continuidade”, defendem 
os autores do teste, que já 
foi experimentado em cen-
tenas de pessoas. De acordo 
com o vice-presidente da 
conferência, Jean-François 
Delfraissy, a devida conti-
nuidade do tratamento é 
fundamental, já que quando 
interrompida pode provocar 
aumento da resistência do 
vírus aos medicamentos, o 
que é extremamente preo-
cupante.

Segundo dados divulgados 
na última semana pelo Pro-
grama Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/AIDS 
(Unaids), 19,5 milhões das 
36,7 milhões de pessoas que 
têm o vírus do HIV no mundo 
têm acesso ao tratamento 
(Agência EFE).

Considerado por muitos o “pai” dos supercarros, o modelo F40 da Ferrari 
completou 30 anos na última sexta-feira (21). Sua produção efetiva começou 
em julho de 1988 e foi até 1992. Enzo Ferrari, fundador da marca, morreu 
no mês seguinte do início da fabricação, mas ele comentou durante o de-
senvolvimento do automóvel que “se Deus fosse uma máquina, certamente 
seria uma F40”. O carro foi um marco nos anos 1980, atingindo números 
surpreendentes para a época. A F40 era capaz de alcançar os 324 km/h, 
acelerar de 0 a 100 km/h em pouco mais de quatro segundos e percorrer 
um quilômetro em 21 segundos. A produção do veículo começou por ser 
limitada a 300 unidades, mas a demanda foi tanta que a Ferrari viu-se 
obrigada a aumentar a produção para pouco mais de 1300 carros (ANSA).

As tensões e violências em Jerusalém preocupam o papa 

Francisco.

O Papa Francisco fez um ape-
lo para incentivar a moderação 
e o diálogo entre palestinos e 
israelenses em Jerusalém. O 
apelo líder da Igreja Católica 
ocorreu pouco mais de uma 
semana após o atentado na 
Esplanada das Mesquitas, 
ocorrido no dia 14, que deixou 
cinco mortos. Desde o ocorrido, 
uma onda de violência estourou 
na região.

“Acompanho com preocu-
pação as graves tensões e vio-
lências desses últimos dias em 
Jerusalém. Sinto a necessidade 
de expressar um apelo à mode-
ração e ao diálogo. Peço que se 
unam a mim nas orações para 
que o Senhor inspire todos para 
o propósito da reconciliação e 
da paz”, disse o papa no Vatica-
no, durante a tradicional cele-
bração do Ângelus. A escalada 
de violência teve início após 
a morte de dois dois policiais 
israelenses na Cidade Velha de 
Jerusalém. Os agentes foram 
mortos a tiros por três árabe-

Todos os eventos devem realizar ações inclusivas voltadas para o 

público infantojuvenil de comunidades carentes.

Do total, 43% dos projetos 
são referentes à área da 
música, 38% ao audio-

visual e 19% à literatura. Uma 
das novidades é a exigência de 
que todos os eventos realizem 
ações inclusivas voltadas para 
o público infantojuvenil de 
comunidades carentes. 

O setor de cultura continua 
sendo prioridade na insti-
tuição, que apoia festivais e 
mostras de cinema que tenham 
foco na produção audiovisual 
brasileira, eventos de música 
instrumental e erudita e festas 
e feiras literárias que fomen-
tem o acesso às bibliotecas 
públicas brasileiras. Dos 21 
projetos selecionados, alguns 
dos quais com realização em 
mais de um estado, três ocor-
rem no mês de agosto, quatro 
em setembro e quatro em 
outubro, sete em novembro e 
três em dezembro. As regiões 
Nordeste e Sudeste receberão 
o maior número de eventos: 
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Projetos culturais terão apoio 
de R$ 12 milhões do

BNDES de agosto a dezembro
Vinte e um projetos de todas as regiões do país, com início entre agosto e dezembro deste ano, vão 
receber até R$ 12 milhões de patrocínio do BNDES, incentivados pela Lei Rouanet

Festival 2017 (RJ/PE). Para 
outubro, a programação inclui 
a 41ª Mostra Internacional de 
Cinema em São Paulo (SP), o 
7º Festival Música na Estrada 
(AM/PA/RR), a 7ª Festa Literá-
ria Internacional de Cachoeira 
- Flica 2017 (BA) e o Festival 
do Rio 2017 (RJ). 

Em novembro, ocorrerão 
a 63ª Feira do Livro de Porto 
Alegre (RS), o 55° Festival 
Villa-Lobos (RJ), o 5º Festival 
Interacional de Música Clássica 
de João Pessoa (P B) , o Circuito 
Penedo de Cinema (AL), a 4ª 
Mostra de Cinema de Gostoso 
(RN), a Periferia Brasileira 
de Letras (RJ/DF/BA) e o 5° 
Festival de Música Erudita do 
Espírito Santo. Fechando o ano, 
estão previstos, em dezembro, 
o 3º Festival Internacional de 
Música Antiga de Diamantina 
(MG), Festival Afroreggae de 
Música Clássica (RJ) e 22º Fes-
tival de Música Instrumental da 
Bahia (ABr).

10, cada, enquanto o Norte 
e o Centro-Oeste terão três 
projetos cada e a Região Sul, 
dois projetos.

Os projetos selecionados para 
agosto são o 45º Festival de 
Cinema de Gramado, o 8º Cir-
cuito Música Brasilis Instituto 
Musica Brasilis (RJ/DF/PE), e 

o 27º Festival Ibero-Americano 
de Cinema (Cine Ceará 2017). 
Para setembro, estão progra-
mados os eventos Lê pra mim? 
(SP/MA/AL), o 50º Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro 
(DF), o 15º Festival Interna-
cional de Cinema Infantil -Fici 
2017 (BA/SE/RN) e Mimo 

Brasil precisa aprender a valorizar a 
qualifi cação trazida pelos refugiados

que se estabelecem para cada 
fl uxo de migração. No caso de 
refugiados sírios, por exem-
plo, é possível contar com o 
suporte de imigrantes que já 
se estabeleceram no país há 
mais tempo para conquistar 
uma vaga condizente com a 
formação.

O pesquisador acrescenta, no 
entanto, que essas difi culdades 
também decorrem de limites 
impostos aos estrangeiros pela 

lei brasileira. “No geral, há 
muita difi culdade de inser-
ção dentro da qualifi cação 
profi ssional por conta de um 
resultado histórico das leis, 
tanto de refúgio, quando de 
migração, que difi cultam mui-
to a validação dos diplomas e 
certifi cado estrangeiro aqui no 
Brasil, não obstante o avanço 
que signifi ca a Lei de Refúgio 
em relação à de migração”, 
avaliou (ABr).

Papa faz apelo à moderação e ao 
diálogo entre palestinos e israelense

-israelenses abatidos logo em 
seguida. O governo de Israel 
afi rmou que as armas utiliza-
das haviam sido escondidas na 
Esplanada e fechou o acesso ao 
local por dois dias.

Desde então, as autoridades 
de Israel aumentaram as me-
didas de vigilância e irritaram 
os palestinos que consideram 
a Esplanada um dos lugares 
santos de Jerusalém. Foram 
colocados detectores de metais 

na entrada e somente homens 
com mais de 50 anos tiveram o 
acesso permitido à Esplanada 
das Mesquitas para as tradi-
cionais orações de sexta-feira. 
Nos últimos dois dias, quatro 
palestinos morreram em en-
frentamentos com as forças de 
segurança em Jerusalém Leste 
e na Cisjordânia, enquanto três 
israelenses foram assassinados 
por um palestino durante um 
jantar (Agência EFE).

‘Pai’ dos supercarros, Ferrari F40 completa 30 anos
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Reforma trabalhista: 
novas regras,

antigas preocupações

O pacote com as novas 

regras das relações de 

trabalho obteve grande 

avanço nos últimos dias

Muitas dúvidas ainda 
estão no ar, entre 
empregadores e em-

pregados, mas como sempre a 
alternativa será ler, entender e 
experimentar novos caminhos 
nas relações profi ssionais. O 
fato é que as regras já não con-
diziam com o atual mercado, 
perfi l da atual mão-de-obra e 
das necessidades das empresas 
e, assim sendo, estava (e ainda 
está) bastante difícil lidar com 
legislações tão antiquadas e 
não alinhadas.

Conforme o perfi l do merca-
do, do cliente, das empresas, 
de seus líderes e liderados foi 
mudando (na verdade evo-
luindo), o manual de regras 
que rege estas relações foi 
fi cando para trás em termos 
de atualização. E isso acaba 
por inviabilizar modelos de 
emprego da mão-de-obra, de 
oportunidades para profi ssio-
nais, crescimento da economia, 
melhoria do atendimento às 
demandas dos clientes, fazen-
do com que custos e burocra-
cias sejam barreiras para uma 
melhor produtividade e para 
o crescimento dos negócios.

Enquanto aguardamos os 
próximos capítulos, este as-
sunto traz à tona um velho 
assunto: a relação de equipe 
e produtividade. O velho 
jargão diz que pessoas certas 
no local correto, engajadas e 
bem geridas, tendem a ter alta 
performance.

A revisão das regras traba-
lhistas não fará com que equi-
pes sejam melhor selecionadas 
e alocadas nas suas devidas 
posições. Novas regras facili-
tam as relações e até as tornam 
mais justas. Mas não garantem 
alta performance.

Saber gerir uma equipe e 
obter o melhor resultado que 
cada um pode oferecer para o 
negócio, não é uma ação que 
dependa de sanção presiden-

cial. O que sabemos é que é 
preciso selecionar talentos; 
desenvolvê-los e mantê-los 
motivados e produtivos. En-
tre os vários componentes 
da gestão de pessoas está 
a importância da liderança 
no engajamento de equipes. 
Estima-se que pelo menos 60% 
das pessoas que se desligam 
das empresas, se desligam, na 
verdade, de suas chefi as.

Falta de alinhamento de pro-
pósitos, difi culdade de relacio-
namento, não reconhecimento 
de autoridade, entre outros 
fatores, explicam este fato.

De outro lado, a alta rota-
tividade de vendedores no 
varejo (hoje beirando números 
como 70%) é particularmente 
acelerada pela incapacidade 
dos profi ssionais de sentirem 
ou efetivamente serem bem-
-sucedidos.

Novamente, o binômio lide-
rança e capacitação entra como 
protagonista neste fenômeno 
do chamado turn over, que 
tanto atrapalha estratégias 
de fortalecimento do relacio-
namento com clientes; como 
o nível de conhecimento das 
equipes sobre seus produtos, 
serviços ou da operação em 
geral.

E isso vai ao encontro da 
necessidade de se olhar gente 
como um ativo estratégico do 
negócio, e não apenas encará-
-las como mais uma linha de 
custos do DRE.

Não é tarefa fácil e com 
certeza um novo pacote de 
regras pode (e certamente irá) 
facilitar os desenhos estraté-
gicos das empresas com seus 
colaboradores.

Mas o velho problema de 
saber trazer para a empresa 
as pessoas certas, colocá-las 
no local correto e fazer com 
que desempenhem da melhor 
forma possível, permanece 
como item da agenda de qual-
quer líder.

 
(*) - É sócio-diretor da GS&Friedman, 

especializada em desenvolvimento 
em gestão e talentos para os 

segmentos de varejo, serviços e 
indústria, do Grupo GS& Gouvêa de 

Souza (www.gsfriedman.com.br).

Fernando Lucena (*)

A - Mulher Negociante
O Empreender Mulher, projeto social auto-sustentável que tem como 
fi nalidade acelerar o desenvolvimento e competências empreendedo-
ras do público feminino, realiza no próximo sábado (29), das 9h00 às 
16h00, na Universidade São Judas Tadeu (Rua Taquari, 546 – Mooca), 
o 2º Aniversário Empreender Mulher. A proposta do evento é ensinar 
mulheres que desejam empreender, estão cheias de ideia e não sabem 
por onde começar, a darem um start ao seu próprio negócio. E também 
apresentar novas estratégias de negócios para mulheres que já são 
empreendedoras. Mais informações e inscrições: (http://www.empre-
endermulher.com/evento2017/).

B - Cidades Inteligentes 
O Centro Universitário Maria Antonia da USP sedia, no dia 9 de agosto, às 
9h30, a mesa redonda ‘De Copenhague a São Paulo: Cidades Inteligentes 
e Sustentabilidade Urbana’. O evento, em parceria com o Innovation 
Centre Denmark do consulado dinamarquês, marca o encerramento 
da exposição Vida urbana e arquitetura sustentáveis na Dinamarca, 
que está aberta ao público até 10 de agosto. Com foco no desenvolvi-
mento da cidade, objetiva debater e usar a exposição e a experiência 
dinamarquesa como inspiração para discutir, com uma abordagem 
interdisciplinar, como é possível tornar as cidades “mais inteligentes” 
e sustentáveis. A participação é aberta ao público e as inscrições feitas 
pelo e-mail (matcan@um.dk).

C - Visitas às Cozinhas
No mesmo horário em que são abertas as portas dos restaurantes do 
McDonald’s, também são abertas as portas das cozinhas para que os 
clientes conheçam os bastidores da rede. As visitas fazem parte do 
programa Portas Abertas, que somente no primeiro semestre de 2017 
atingiu a marca de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil. O programa, 
que já é uma prática da marca em todo o mundo, apresenta aos consu-
midores todos os processos e procedimentos que garantem a qualidade 
no preparo dos alimentos. Em 2016, mais de 1,2 milhão de clientes 
tiveram essa experiência. A expectativa para 2017 é chegar a 2 milhões 
de pessoas. Para isso, os gerentes seguirão surpreendendo os clientes 
com convites para que conheçam a cozinha e as instalações da rede nos 
mais de 900 restaurantes em todo o país. 

D - Pai Ligado
A loja virtual Ecomart quer homenagear os pais que precisam estar “sem-
pre ligados”, e, de quebra, dar uma mãozinha aos fi lhos que pretendem 

surpreender o paizão com um presente especial e lançou o concurso 
cultural on-line “Meu Pai Sempre Ligado”, que desafi a os internautas a 
fazerem uma homenagem ao pai nas redes sociais e vai premiar o ven-
cedor com um produto importado da marca Home Up. Para participar 
é simples! O fi lho que aceitar o “desafi o” deve caprichar na foto com 
o pai e publicar a imagem no Instagram e no Facebook, utilizando as 
hashtags #ecomart e #meupaiecomart, até o dia 13 de agosto. O autor 
da homenagem mais criativa levará para casa um kit da bateria portátil 
multifunção Jump Starter. O resultado, juntamente com a foto vence-
dora, será divulgado no site da Ecomart (www.ecomart.com.br), onde 
também está o regulamento concurso.

E - Convenção de Contabilidade
Entre os dias 9 e 11 de outubro, no Centro de Eventos Pro Magno (Rua 
Samaritá, 230 – Casa Verde), acontece a maior convenção dos profi s-
sionais da contabilidade do estado de São Paulo, a Convecon. Já estão 
confi rmados grandes nomes da Contabilidade e de áreas afi ns, como 
Tratamento Tributário, perícia, auditoria, empreendedorismo, contabi-
lidade para órgãos públicos, Plano de Contas.  Também serão debatidos 
temas atuais como a Reforma Tributária, prevenção e controle de fraudes, 
compliance de estatais, riscos corporativos em tempos de crise. Entre os 
palestrantes, o historiador Leandro Karnal; Laércio Cosentino, fundador 
e CEO da TOTVS; e J. Miguel Silva, advogado, contabilista, tributarista 
e especialista em Direito Empresarial. Inscrições e mais informações 
em: (www.convecon.com.br). 

F - Loja de Freelas
A Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a 
América Latina, acaba de lançar uma novidade que promete facilitar o 
trabalho para empresas e freelancers, a Workana Store. A ferramenta 
é a primeira do Brasil e funciona como uma loja na qual os freelancers 
oferecem pacotes de serviços e as empresas escolhem aqueles que me-
lhor atendem às suas necessidades. Para os profi ssionais freelancers a 
vantagem é ampliar a visibilidade do seu trabalho e oferecer pacotes de 
serviços de acordo com as suas principais habilidades e afi nidades. Às 
empresas, proporciona praticidade por serviços de freelancers, podendo 
adquiri-los por pacotes com detalhes predefi nidos, clareza no que será 
realizado, condições de entrega, prazo, formatos e outros detalhes. Para 
conhecer mais, visite: (www.workana.com/store).

G - Comércio Exterior 
A Aliança Navegação e Logística, líder em cabotagem, está patroci-
nando o Encontro Nacional de Comércio Exterior - Enaex 2017, que 

acontece no Rio de Janeiro entre os dias 9 e 10 de agosto, no Centro 
de Convenções SulAmérica. O evento, promovido pela Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB), terá como tema “Reduzir Custos 
para Exportar, Reindustrializar e Crescer”. O evento deve contar com 
3.000 profi ssionais altamente qualifi cados, atuantes em todas as áreas 
da cadeia de negócios do comércio exterior. O encontro é um momento 
importante para discutir os potenciais e desafi os do comércio exterior, 
bem como o papel que cada empresa pode assumir para alavancar o 
desenvolvimento econômico. Outras informações: (www.enaex.com.br).

H - Personalização de Camisetas
Completando cinquenta anos no mercado e consolidada como uma das 
maiores empresas de personalização de camisetas do país, a Dimona 
tem os maiores eventos da cidade em seu portfólio de licenciamentos, 
entre eles as últimas três edições do Rock in Rio. Desta vez, não será 
diferente. Há alguns meses, a empresa já está com seu maquinário fun-
cionando a todo vapor para colocar nas prateleiras em julho a linha ofi cial 
de camisas do maior festival de música do planeta. Serão oito estampas 
diferentes, em modelos masculinos e femininos de t-shirts e casacos. 
Um dos modelos terá estampada a frase “Só o rock salva” e promete 
bater recorde de vendas em um período de total desilusão política em 
que vive o povo brasileiro. Saiba mais em (www.camisadimona.com.br).

I - Boat and Bike
A Bike Expedition proporciona uma nova experiência de viagem pelo 
mundo, investindo no bem-estar e na vida ao ar livre. Para este verão 
europeu ela tem uma grande variedade de roteiros que conseguem unir 
o melhor que a estação oferece,  com passeio de barco e pedaladas pelas 
ilhas e cidades, por um preço muito acessível. Para quem gosta do agito 
das Ilhas Baleares, um dos pontos mais procurados do Mediterrâneo 
nos dias de calor, o roteiro ‘De Maiorca a Ibiza’ é perfeito. A distância 
é percorrida a bordo do Veleiro Atlantis, que navega com suas 14 velas 
içadas e descansa à noite perto de portos ou em baias abrigadas. Nas 
paradas pelas ilhas, acontecem os passeios de bicicleta. É partir e 
desvendar Mallorca, Ibiza e Formentera, com uma uma rica seleção de 
especialidades espanholas. Infi ormações tel. 99231.8746 ou (contato@
bikeexpedition.com.br).

J - Detecção e Resposta
O Gartner, Inc., líder mundial em pesquisa e aconselhamento imparcial 
em tecnologia, afi rma que as empresas estão transformando suas estra-
tégias de gastos com segurança, afastando-se das abordagens restritas à 
prevenção para se concentrarem mais na detecção e resposta. Os gastos 
mundiais em segurança da informação deverão atingir US$ 90 bilhões 
neste ano, um aumento de 7,6% em relação a 2016, e chegar a US$ 113 
bilhões até 2020. Durante a ‘Conferência Gartner Segurança & Gestão 
de Risco’, que acontece nos dias 8 e 9 de agosto, no Sheraton São Paulo 
WTC Hotel, analistas discutirão sobre a expectativa de que as despesas 
com o aprimoramento das capacidades de detecção e resposta sejam 
uma prioridade fundamental para os compradores de segurança até 
2020. Mais informações: (http://www.gartner.com/events/la/security).

A - Mulher Negociante
O Empreender Mulher, projeto social auto-sustentável que tem como 

surpreender o paizão com um presente especial e lançou o concurso
cultural on-line “Meu Pai Sempre Ligado”, que desafi a os internautas a 
fazerem uma homenagem ao pai nas redes sociais e vai premiar o ven
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DESCONTO NA INSCRIÇÃO DA 25ª CONVECON 
VAI ATÉ 31 DE JULHO DE 2017

O prazo para os interessados inscreverem-se com desconto 

nomes das empresas e entidades participantes 

A variação se deve principalmente à desvalorização do Real em 

relação às principais moedas.

O estoque da Dívida Pública Federal cresceu de R$ 
3,253 trilhões para R$ 3,357 trilhões em junho, 
o que corresponde a um aumento de 3,22% em 
termos nominais

Os dados constam do Relatório Mensal da Dívida Pública 
divulgado ontem (24), em Brasília,  pelo Tesouro Nacional. 
As emissões da Dívida Pública Federal (DPF) brasileira 

fi caram em R$ 74,1 bilhões em junho, enquanto os resgates 
somaram R$ 3,84 bilhões. Assim, foram registrados R$ 70,26 
bilhões em emissões líquidas.

Foram R$ 72,19 bilhões referentes à emissão líquida da Dívida 
Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) e R$ 1,92 bilhão re-
lacionado ao resgate líquido da Dívida Pública Federal Externa. 
O estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) 
em circulação no mercado nacional foi ampliado em 3,31%, pas-
sando de R$ 3,130 trilhões para R$ 3,233 trilhões. Já o estoque 

Com o aumento do PIS/Cofi ns, 
foi interrompida a sequência de 
queda da infl ação pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Segundo estimativas 
do mercado, publicadas ontem 
(24) pelo boletim Focus do Ban-
co Central (BC), a expectativa 
mediana para a infl ação passou 
de 3,29% para 3,33% este ano. 
O relatório, mostra também que 
a expectativa do mercado para 
o IPCA, em 2018, foi mantida 
em 4,20%. 

Entre os chamados analistas 
Top 5, médio prazo, a proje-
ção para o IPCA deste ano 
subiu de 3,08% para 3,10%, 
mantendo-se em 4,19% para 
2018. Já quanto as expectati-
vas para a produção industrial, 
os economistas apontam para 

uma redução de 0,97% para 
0,83%, em 2017, e 2,30% para 
2,26%, em 2018.  Com relação 
ao PIB, o mercado fi nanceiro 
não muda as estimativas para 
o crescimento da economia, 
mantendo os percentuais de 
0,34% para este ano e 2% 
para 2018.

Quanto à Taxa Selic, os 
economistas consultados 
mantiveram a projeção de 8% 
para este ano, apostando no 
mesmo  percentual para 2018. 
No Top 5, a estimativa para 
a Selic é 7,75%, em 2017, e 
7,50%, em 2018. Hoje (25) e 
amanhã (26), o Copom se re-
úne, em Brasília, para decidir 
se altera a taxa de juros, que 
atualmente está em 10,25% 
(ABr).
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O estoque da Dívida Pública 
aumentou 3,22% em junho

da Dívida Pública Federal externa (DPFe) acusou aumento de 
0,91% sobre o apurado em maio, encerrando junho em R$ 123,99 
bilhões (US$ 37,48 bilhões). Deste total, R$ 112,42 bilhões (US$ 
33,98 bilhões) são referentes à dívida imobiliária, e R$ 11,57 
bilhões (US$ 3,5 bilhões) à dívida contratual.

“No que se refere à dívida externa, o destaque foram os resga-
tes. Não houve emissão, mas resgate de um título em euro, que 
originalmente foi emitido em lira italiana. Trata-se de menos um 
título antigo e inefi ciente que tínhamos”, explicou o coordenador-
-geral de Operações da Dívida Pública, Leandro Secunho. Segun-
do o Ministério da Fazenda, a variação se deve principalmente 
à desvalorização do Real em relação às principais moedas que 
compõem o estoque da dívida externa. O governo informa que 
o resultado foi em parte compensado por um resgate líquido de 
R$ 1,92 bilhão.

A variação do endividamento do Tesouro pode ocorrer por meio 
da oferta de títulos públicos em leilões, pela internet (Tesouro 
Direto) ou pela emissão direta. A variação pode ocorrer também 
pela assinatura de contratos de empréstimo.

Nesse caso, o Tesouro toma empréstimo de uma instituição ou 
de um banco de fomento, destinado a fi nanciar o desenvolvimento 
de uma determinada região. Já a redução do endividamento se 
dá, por exemplo, pelo resgate de títulos (ABr).

Mercado fi nanceiro 
projeta

aumento da infl ação
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Despoluição dos 
oceanos não pode 
morrer na praia

A Conferência sobre os 

Oceanos, realizada pela 

ONU, em Nova York, 

durante a Semana do 

Meio Ambiente, suscita 

ampla refl exão sobre as 

causas da poluição e da 

grande concentração 

de plásticos e outros 

materiais nas águas, 

apontadas no evento 

A questão crucial a ser 
enfocada sob o ponto de 
vista urbanístico refere-

-se às políticas públicas para 
o uso e ocupação do solo nas 
orlas marítimas, em especial 
nos países em desenvolvimen-
to. Caso esse desafi o não seja 
enfrentado com efi cácia e de-
terminação pelos governos, o 
movimento global da ONU pela 
limpeza dos mares morrerá na 
praia, literalmente. 

É notório que a ocupação 
urbana das nações banhadas 
pelos oceanos dá-se principal-
mente em suas regiões costei-
ras. Veja o caso do Brasil, onde 
85% dos habitantes vivem ao 
longo de seus 8,5 mil km de 
costas. Esse adensamento 
populacional não é acompa-
nhado dos necessários inves-
timentos em infraestrutura, 
como drenagem, saneamento 
básico e gestão de resíduos. 
Essa omissão e/ou falta de 
compromisso de planejamento 
e investimentos em infraestru-
tura são fatores determinantes 
no incremento da poluição em 
todas as suas formas, sólidas 
ou líquidas. 

Não é de hoje que o Instituto 
Trata Brasil vem alertando 
sobre os problemas e conse-
quências da inexistência de 
saneamento em nosso país. 
Os números falam por si só: 
somente 42,6% dos esgotos são 
tratados. Mais de 100 milhões 
de brasileiros não têm acesso 
a esse serviço. Em termos de 
volume, as capitais brasileiras 
lançaram 1,2 bilhão de metros 
cúbicos de esgotos na natu-
reza em 2013. Este problema 
repete-se ano a ano. Os inves-
timentos, embora prioritários, 
são insufi cientes. 

O rápido e gigantesco cres-
cimento urbano constatado 
no Brasil nos últimos 50 anos 
(estima-se que 90% dos ha-
bitantes estejam vivendo nas 
cidades), sem as devidas con-
trapartidas, pode ser apontado 
como o grande responsável 
pela situação precária de in-
fraestrutura de saneamento 
em que nos encontramos. As 
cidades cresceram, na maio-
ria das vezes, desprovidas de 
planejamento urbano, optando 
pelo espalhamento ao invés 
do adensamento, com duplo 
efeito negativo: oneraram-se 
imensamente os custos per 
capita em saneamento, com-
prometendo a capacidade de 
investimentos dos governos 
nesse setor; e se provocaram 
imensos danos ao meio am-
biente. 

Resultado: estima-se hoje 
que o custo da universalização 

do saneamento para o Brasil 
seja de R$ 313,2 bilhões! 
Trata-se de montante abso-
lutamente inviável num país 
em constante crise fi scal! A 
inexistência de saneamento 
é também algoz da saúde e 
educação, áreas sensibilís-
simas para um planeta mais 
sustentável.  Sem condições 
mínimas de habitabilidade e 
higiene, diminui-se a proba-
bilidade de construirmos uma 
nação habitada por pessoas 
conscientes de seu papel de 
protagonistas na conservação 
do meio ambiente. 

É no conforto e segurança 
do lar que se constrói a família 
e a dignidade dos indivíduos. 
Se os cidadãos não cuidam e 
se orgulham de seu ambiente 
mais próximo, sua casa e sua 
escola, de nada adianta pedir-
-lhes que preservem o Planeta. 
Nunca foi tão importante prio-
rizarmos o nosso crescimento 
com o devido planejamento 
urbano, principalmente em 
nosso litoral, região preferida 
dos brasileiros. Nesse sentido, 
já existem boas iniciativas, 
como a inteligente lei do Zone-
amento Ecológico-Econômico 
da Baixada Santista, que classi-
fi cou os nove municípios dessa 
Região Metropolitana por tipos 
de ocupação. 

Foram anos de análise dos 
órgãos públicos competentes 
e sociedade civil, das particu-
laridades urbano/ambientais 
de cada área, para se concluir 
quem, onde e o que se pode 
fazer em termos de ocupação 
do solo. Com a lei, estabeleceu-
-se um caminho seguro para o 
desenvolvimento sustentável 
e a prevenção à degradação 
ambiental. Ao redor do mun-
do, multiplicam-se numerosos 
bons exemplos de ocupações 
planejadas, inúmeras no litoral, 
que certamente não se incluem 
entre os fatores de poluição 
dos mares, nem da deteriora-
ção ecossistêmica. 

O Brasil tem milhares de 
quilômetros de costa, mas não 
consegue tirar proveito dessa 
riqueza natural, pois projetos 
ou planos de desenvolvimento 
urbano sustentáveis são difi -
cultados e até impedidos, sob 
diversas alegações, principal-
mente as de cunho ambiental.  
Porém, o que está poluindo de 
fato é a ocupação irracional e 
desordenada do solo, que é 
crescente. 

As nações desenvolvidas já 
têm cidades planejadas, com 
um meio ambiente equilibrado, 
segurança, educação, saúde, 
transporte e riqueza. Está na 
hora de nos juntarmos a elas, 
incentivando e multiplicando 
iniciativas de projetos e empre-
endimentos sustentáveis, sob 
o risco de legarmos às novas 
gerações um país carente de 
infraestrutura, ecologicamen-
te desequilibrado, pobre, inse-
guro e poluidor dos oceanos. 

Ainda é tempo de reconstruir 
o futuro. 

(*) - É diretor da Fiabci/Brasil e diretor 
de Marketing da Sobloco Construtora.

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

Pezão discute 
venda da Cedae 
com BNDES e 
governo 

O governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
se reuniu ontem (24) com o 
presidente do BNDES, Paulo 
Rabello de Castro, e o ministro-
-chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência, Moreira Franco, 
para discutir o processo de 
privatização da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae). 
No último dia 20, o BNDES 
divulgou que seu corpo técnico 
já havia começado a analisar 
a viabilidade da compra da 
companhia, após ter recebido 
a demanda do governo federal.

Sob protestos de funcionários 
e movimentos sociais, a venda 
da Cedae foi aprovada pela As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) em 
fevereiro. A privatização era 
uma das exigências do governo 
federal para que o estado do Rio 
entrasse no Regime de Recupe-
ração Fiscal, que aguarda agora 
a homologação da União. Com 
o acordo, o estado do Rio vai 
adiar o pagamento de dívidas 
com a União por três anos. A 
venda da companhia servirá 
de garantia para a concessão 
de um empréstimo de R$ 3,5 
bilhões ao estado (ABr).

Além da CPI da Previdên-
cia, única em funciona-
mento, três comissões 

estão à espera de instalação: a 
dos Maus-Tratos às Crianças, 
a do BNDES, e a CPI Mista do 
BNDES/JBS e J&F. Instalada 
em maio, a CPI da Previdência, 
presidida pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS) e relatada pelo 
senador Hélio José (PMDB-
-DF), tem até o dia 8 de setem-
bro para encerrar os trabalhos, 
mas os senadores já anunciaram 
que vão pedir prorrogação e 
mostrar na conclusão dos tra-
balhos que a Previdência não 
é defi citária.

A CPI dos Maus-Tratos às 
Crianças, criada em abril, teve 
seus integrantes designados 
pouco antes do recesso parla-
mentar de julho e, por isso, sua 
instalação fi cou acertada para o 
segundo semestre. Criada por 
iniciativa do senador Magno 
Malta (PR-ES), ela terá sete 
titulares e cinco suplentes. A 
comissão investigará casos de 
violência, abuso e pedofi lia, 
além de jogos virtuais que 
estimulam menores a cometer 
automutilação e até suicídio, 
como o da Baleia Azul. Para 
enfrentar esse tipo de crime, 
o senador quer ouvir especia-

A proposta da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) está 

em análise na Comissão de Constituição e Justiça.

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Jones Martins 
(PMDB-RS), que destina a 
entidades que trabalham com 
a recuperação de dependentes 
químicos o patrimônio apreen-
dido do tráfi co de drogas. Atual-
mente, o montante apreendido 
vai para o Fundo de Prevenção, 
Recuperação e de Combate ao 
Abuso de Drogas (Funcab), 
cujos recursos são aplicados 
em diversas iniciativas aprova-
das pelo Conselho Federal de 
Entorpecentes.

Pela proposta, o dinheiro 
do Funcab será direcionado 
exclusivamente a instituições 
que atuam na recuperação 
de dependentes químicos. O 
texto também altera a Lei de 
Drogas (11.343/06) para incluir 
a obrigatoriedade de repasse 
de recursos confiscados do 
tráfi co para o tratamento de 
dependentes.

Para Martins, a mudança na 
legislação é uma maneira de 
frear o crescimento do tráfi co 
de drogas. 

“Muitos bens se deterioram 

Jones Martins: medida gera 

benefícios para a sociedade.

Deputados analisam propos-
ta que admite a livre estipulação 
de condições do contrato de 
trabalho entre empregadores 
e empregados ocupantes de 
cargos de gestão, ou seja, ge-
rentes, diretores e chefes. O 
assunto é tratado no projeto 
do deputado Laercio Oliveira 
(SD-SE), que altera a CLT. Se-
gundo a lei atual, os contratos 
de trabalho são livres, desde 
que não se choquem com as 
disposições de proteção ao 
trabalho, os contratos coletivos 
e as decisões das autoridades 
competentes. O projeto acres-
centa a exceção à lei.

Laercio Oliveira explica que 
admitir o contrato de gestão 
na lei possui respaldo consti-
tucional uma vez que seria de 
livre e exclusiva convenção 
entre as partes interessadas. 
Os cargos de gestão, afi rma, 

devem ser tratados de forma 
mais especializada, em razão da 
complexidade e da infl uência de 
seus ocupantes na estabilidade 
e na consolidação da atividade 
empresarial.

“Ao reconhecer a existência 
de cargo de confi ança, com po-
deres de mando e de admissão 
e contratação de pessoal, por 
exemplo, seria justa a previ-
são de forma especializada de 
contratação”, defende Oliveira. 
“A regulamentação de contrato 
por cargo de gestão permitirá 
que o empregado negocie di-
retamente com o empregador 
questões relativas a cumpri-
mento de jornada, a fraciona-
mento de férias e a participação 
nos lucros”. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Julio Lopes (PP-
-RJ), que amplia os serviços 
prestados por cartórios de ofí-
cio de registro civil de pessoas 
naturais.

Pelo texto, esses órgãos são 
chamados de “ofícios da cida-
dania” e podem prestar serviços 
em convênio, credenciamento 
ou matrícula. Os cartórios de re-
gistro civil são responsáveis por 
atestar fatos da vida civil dos 
indivíduos como nascimento, 
casamento, divórcio ou morte

O objetivo é aproveitar a fé 
pública desses cartórios e a 
presença deles em várias lo-
calidades do País para ampliar 
a rede de atendimento das 
entidades parceiras ou conve-
niadas. O documento seguirá 
preferencialmente por meio 
eletrônico.

Segundo Lopes, a proposta 
vai ampliar a expansão de 
órgãos e entidades da admi-
nistração pública, sem cus-
tos, pelo aproveitamento da 
capilaridade dos serviços do 
registro civil. 

Lopes: O projeto visa a 

disponibilização de serviços 

públicos mantendo

a segurança jurídica

através da fé pública.

Os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário po-
derão contar com um siste-
ma de avaliação de políticas 
públicas, conforme prevê a 
proposta que aguarda desig-
nação de relator na Comissão 
de Constituição e Justiça. A 
proposição estabelece que 
os Três Poderes manterão 
sistema integrado de avaliação 
com o objetivo de promover 
o aperfeiçoamento da gestão 
pública, que avaliará a eco-
nomicidade, a efetividade, 
a efi cácia e a efi ciência das 
ações governamentais.

O sistema dará subsídios 
técnicos à formulação de 
novas políticas públicas, 
observando o princípio da 
periodicidade, e será exercido 
com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e dos 
órgãos integrantes do sistema 
de controle interno de cada 
poder. A proposição é da se-
nadora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE). Ela considera que 
a criação de um sistema de 
avaliação deve colaborar para 
evitar o desperdício de recur-
sos com políticas públicas que 
não promovem melhorias em 
determinado cenário socio-
econômico. A senadora cita 
exemplos de outros países que 

O BNDES e empresas do grupo JBS também estão na mira dos senadores.
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Senado volta do recesso 
em agosto com quatro CPIs
Na volta do recesso parlamentar, em agosto, quatro comissões parlamentares de inquérito (CPIs) 
devem funcionar no Senado

listas e órgãos públicos, como 
a Polícia Federal e o Ministério 
Público.

“Isso nos ajudará a construir 
uma legislação e, mais que isso, 
fazer uma investigação segura, 
para que se possa colocar na 
cadeia todos os criminosos que 
continuam abusando e condu-
zindo ao sofrimento emocional 
e moral as crianças do nosso 
país”, — disse o senador Mag-
no Malta no requerimento de 
abertura da CPI. O BNDES e 

empresas do grupo JBS, dos 
irmãos Joesley e Wesley Batista, 
que tiveram depoimentos de 
delação premiada homologados 
pela Justiça, também estão na 
mira dos senadores.

A CPI do BNDES teve apoio 
de 37 senadores, 10 a mais 
do que o número mínimo 
necessário. O autor do reque-
rimento, Roberto Rocha (PSB-
-MA), quer apurar possíveis 
irregularidades nos créditos 
concedidos para expandir 

companhias nacionais. O nú-
mero mínimo de indicações 
— sete dos 13 titulares — foi 
alcançado pouco antes do re-
cesso. Ainda faltam nomes do 
PMDB para três vagas, além 
de uma das três indicações do 
Bloco Social Democrata (PSDB 
e DEM), que fi cou em aberto 
após desistência do senador 
Dalírio Beber (PSDB-SC). Com 
recursos do BNDES, o grupo 
conseguiu a liderança mundial 
no mercado de carnes (ABr).

Sistema de avaliação de políticas 
públicas pelos Três Poderes

já adotam iniciativas de análise 
das políticas públicas.

“No Brasil, as avaliações 
de programas sociais não são 
prática difundida e não há uma 
cultura de prever o sistema 
de avaliação de determinada 
política desde sua concepção. 
Neste aspecto, portanto, esta-
mos em situação menos favorá-
vel em relação a outros países 
latino-americanos. No México, 
por exemplo, existe órgão es-
pecífi co com função de avaliar 
as políticas nacionais, prática 
compulsória naquele país. No 
Chile, Congresso e Executivo 
delegam a órgão do Ministé-

rio da Fazenda a função de 
promover a avaliação dos 
programas sociais do Estado. 
Outros países, como Canadá 
e França, também já possuem 
essa cultura”, observa Maria 
do Carmo Alves na justifi cativa 
da proposta.

A senadora explica ainda que 
o objetivo da proposta é tornar 
a avaliação dos programas 
governamentais uma ativida-
de rotineira e obrigatória na 
Administração Pública. Essa 
prática, afirma ela, agrega 
transparência ao setor público 
e  torna mais efi ciente o gasto 
governamental (Ag.Senado).

Dinheiro confi scado do 
tráfi co para recuperação 

de dependentes

aguardando o fi nal do processo 
criminal. Assim, é melhor para 
toda a sociedade que tal patri-
mônio seja revertido a entida-
des que atuam na recuperação 
de dependentes químicos”, 
argumenta. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Segurança Pública; de Segu-
ridade Social; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Proposta amplia serviços 
prestados por cartório de 

registro civil

“Os ofícios da cidadania cons-
tituem marco extraordinário de 
avanço rumo a efi ciência, sim-
plifi cação e desburocratização, 
aliando economia e ampliação 
de acesso aos cidadãos”. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Contrato de trabalho mais 
livre para gerentes e diretores



Dentro do mercado 

atual é um clichê falar 

em desenvolvimento 

constante, isso acontece, 

pois, nenhuma empresa 

quer ficar estagnada 

ou ver os concorrentes 

ganhando seu mercado

Entretanto, quando leva-
mos esse cenário para 
empresas de tecnologia, 

precisamos discutir sobre 
como o desenvolvimento pre-
cisa ser veloz e assertivo, pois 
caso não aconteça dessa forma, 
você estará atrasado sempre, 
gastando investimentos e se 
mantendo atrás dos demais 
players do mercado. 

O que você deve pensar é 
que seu ritmo de evolução, 
seja em áreas como tecnolo-
gia, marketing, comercial ou 
afins, precisa ser otimizado, 
deve-se pensar na evolução 
da solução antes mesmo dela 
ser finalizada. Desta forma, sua 
equipe se mantém em evolução 

constante e seu produto em 
movimento para surpreender 
seu “cliente” regularmente. 

Busque colocar os prazos 
certos em sua operação, pois 
caso eles sejam muito exten-
sos, irão jogar contra você 
mesmo que sua equipe consiga 
cumprir os prazos corretos. 
Entenda que com a evolução 
tecnológica que temos atu-
almente, a tendência é você 
sempre estar atrasado, então 
se os prazos não condizem com 
a necessidade, você sempre 
estará alguns passos atrasado. 

Busque evoluir de forma 
rápida, inteligente e que ata-
que as necessidades de seus 
clientes. Isso vai colocar sua 
empresa em um cenário pro-
missor e que irá destacar ela. 
Esse pensamento diferenciado 
poderá te ajudar a corrigir 
erros mais rápidos e realizar 
inovações constantes, poden-
do até abrir as portas para uma 
revolução.

(*) - É diretor de marketing da CargoX 
(www.cargox.com.br). 

Desenvolva rápido ou 
esteja atrasado sempre

Bruno Torres (*)
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comunicar o extravio do Livro de Registro de
Transferência de Ações Nominativas.

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

consulte sua agência de 
 

ou ligue para

netjen@netjen.com.br

Aranzubia Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF 19.821.236/0001-17 - NIRE 35.300.463.030

Ata Geral Extraordinária realizada em 05/07/17.
Aos 05/07/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Eduardo Prado - Presidente, 
Harlem Douglas Freitas Valim - Secretário. Deliberações: (i) Realizar a redução do capital social por considerá-
lo excessivo ao capital social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$ 45.630.139,00 e 
no valor de R$ 16.650.000,00 por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor de R$ 90.000.400,00, 
para R$ 27.720.261,00 dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, sendo 
canceladas 62.280.139 ações ordinárias. Desta forma o artigo 3º do estatuto social da companhia passa a ter a 
seguinte redação: “Artigo 3º. O capital da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 
27.720.261,00, representado por 27.720.261 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dos quais encontram-se 
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma 
ou mais classes, com ou sem direito de voto, sem guardar proporção com as ordinárias.” Nada mais. SP, 05/07/17.

Hubocan Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF 19.821.013/0001-50 - NIRE 35.300.462.998

Ata Geral Extraordinária realizada em 05/07/17.
Aos 05/07/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Eduardo Prado, como Presidente, e 
Harlem Douglas Freitas Valim, como Secretário. Deliberações: (i) Realizar a redução do capital social por considerá-lo 
excessivo ao capital social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$ 63.508.286,00 e no valor de R$ 
45.055.000,00 por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor de R$ 120.001.200,00, para R$ 11.437.914,00 
dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, sendo canceladas 108.563.286 ações 
ordinárias. Desta forma o artigo 3º do estatuto social da companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital 
da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 11.437.914,00, representado por 11.437.914 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma ou 
mais classes, com ou sem direito de voto, sem guardar proporção com as ordinárias.” Nada mais. São Paulo, 05 /07/17.

MT & LH 109366 Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF 19.072.557/0001-66 - NIRE 35.300.458.010

Ata Geral Extraordinária realizada em 05/07/17.
Aos 05/07/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Eduardo Prado - Presidente; Harlem 
Douglas Freitas Valim  - Secretário. Deliberações: (i) REALIZAR a redução do capital social por considerá-lo excessivo 
ao capital social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$ 16.511.532,00 e no valor de R$ 
15.510.742,00 por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor de R$ 37.600.000,00, para R$ 5.577.726,00 
dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, sendo canceladas 32.022.274 ações 
ordinárias. Desta forma o artigo 3º do estatuto social da companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital 
da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 5.577.726,00, dividido em 
5.577.726 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma 
ou mais classes, com ou sem direito de voto, sem guardar proporção com as ordinárias.” Nada mais. São Paulo, 05/07/17.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2017

DESCONTAR MULTAS DE TRÂNSITO
Empresa pode descontar as multas de trânsito de funcionário contra-
tado para exercer a função de serralheiro, porém, por trabalhar em 
obras, utiliza o veículo da empresa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE DA CIPA QUE PEDE DEMISSÃO, A 
RESCISÃO DEVERÁ SER ASSISTIDA PELO SINDICATO OU MTB. DEVE 
INFORMAR A RENÚNCIA DA ESTABILIDADE NO PEDIDO DE DEMISSÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa porém, orienta-se que 
sempre que ocorra um pedido de demissão esta seja feita de próprio 
punho e caso o empregado tenha estabilidade que na carta cite que 
está abrindo mão deste período.

FUNCIONÁRIO SOFRE ASSALTO
Funcionário dirigindo em horário de trabalho sofre um assalto e leva 
um tiro, será considerado acidente de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA 
Como deve ser pago o salário família ao empregado doméstico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS
Tomadores de serviço, seja de pessoa jurídica ou física, deve reter 
o INSS em cada caso e o que informar em SEFIP. Existe diferença 
dessa obrigação quanto o prestador ser pessoa física ou jurídica? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Serviços tomados de execução, por administração, empreitada ou 
subempreitada de obras de construção civil código do serviço 7.02 há 
retenção do INSS. A empresa prestadora e tomadora não são optante 
pelo simples? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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MICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PMICHELUTTI EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 18.317.452/0001-67
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativo        2015        2016
Ativo circulante: Caixa e equivalentes de caixa 62.518 61.452
Total do ativo circulante 62.518 61.452
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo: Investimentos 1.584.000 1.686.480
Total do ativo não circulante 1.584.000 1.686.480
Total do ativo 1.646.518 1.747.932

Demonstrações do resultado dos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)Passivo e Patrimonio Líquido        2015        2016

Passivo não circulante: Mutuos a pagar      82.162 90.826
Total do passivo não circulante      82.162 90.826
Patrimônio Líquido: Capital Social 1.584.000 1.584.000
Aporte para Futuro Aumento de Capital-AFAC – 99.000
Prejuízos acumulados (19.644) (25.894)
Total do patrimônio líquido 1.564.356 1.657.106
Total do passivo e patrimônio líquido 1.646.518 1.747.932

Despesas operacionais:        2015        2016
Administrativas (12.583) (5.501)
Despesas com pessoal
Despesas tributárias (130) (143)
Soma das despesas operacionais (12.713) (5.644)
Despesas financeiras (563) (606)
Lucro/Prejuizo líquido do exercício (13.276) (6.250)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas
em 31 de Dezembro de 2015 e de 2016 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada em 18/06/2013, no seg-
mento de “Venda, Compra, Arrendamento e Administração de Bens Próprios
e a Participação em outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras como
Sócia ou Acionista”. Em 15/04/2015 através de Ata de Reunião de sócios
quotistas para transformação em S/A, passou a denominar-se Michelutti
Empreendimentos e Participações S/A. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis: As demonstrações contábeis da companhia em 31/12/2016
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, as orienta-
ções e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC. 3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contá-
beis adotadas pela Sociedade são: a) Apuração do resultado: A sociedade
não obteve receitas no exercício de 2016 e as despesas foram registradas
por competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos
positivo de caixa e conta movimento. c) Investimentos: O valor registrado
nesta conta compreende Fundo de Investimentos de Multimercado realizado
em julho/2015. d) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados por
valores de contratos de mútuos com pessoas ligadas. e) Patrimônio líquido:
Demonstra um Patrimônio Liquido no valor de R$ 1.657.106, que compõe o
Capital Social da Companhia subscrito e integralizado em moeda corrente

Demonstração dos Fluxos de Caixa em Dezembro 2016 e 2015 - (Em Reais)
        2015         2016

Prejuízo do Exercício      (13.276)       (6.250)
Itens que não afetam o caixa operacional

  (13.276) (6.250)
Fluxo de Caixa as Atividades Operacionais
(-/+)Aumento/Diminuição - Demais Contas do Ativo  (1.584.000) (102.480)
(-/+)Aumento/Diminuição - Contas a Pagar  82.162 8.663
Aumento Capital              –              –
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais  (1.501.838) (93.817)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aumento de Capital 1.516.200 –
Aporte para Futuro Aumento de Capital-AFAC              –      99.000
(=) Caixa Liquido Proveniente Atividade
  Atividade de Investimentos 1.516.200 99.000
(=) Aumento Líquido de Caixa  1.086 (1.067)
Caixa no Início do Período   61.433 62.519
Caixa no Final do Período       62.519      61.452
(=) Aumento líquido de Caixa  1.086 (1.067)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Aporte
para Futuro

Capital Aumento de Prejuízo Patrimônio
     Social Capital-AFAC Acumulado      Líquido

Saldo em 31.12.2015 1.584.000                  –        (19.644)   1.564.356
Aporte para Futuro
  Aumento de Capital-AFAC – 99.000 – 99.000
Prejuízo em 31/12/16             –                  –          (6.250)        (6.250)
Saldo em 31.12.2016 1.584.000          99.000        (25.894)   1.657.106
do país de R$ 1.584.000 dividido em 1.584.000 ações ordinárias nominati-
vas e sem valor nominal, adiantamento para futuro aumento de capital de
R$ 99.000 e o saldo de Prejuízo Acumulado no valor de R$ (25.894).
4. Caixa e equivalente de caixa: Descrição        2015        2016
Caixa e Equivalente de Caixa 62.518 61.452
5. Investimentos: Descrição        2015        2016
Investimentos 1.584.000 1.686.480
6. Patrimônio Líquido: Descrição        2015        2016
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Recursos para Aumento de Capital – 99.000
Prejuízos Acumulados (19.644) (25.894)

São Paulo, dezembro de 2.016
Ronaldo de Paiva  - CPF 028.408.468-96

Antonio Aparecido Teixeira - TC - CRC - 1SP-123.904/O-6

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ nº 61.531.794/0001-04 - NIRE nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2017. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos, nº 960 -19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu
a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secre-
tário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convoca-
ção deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto
(§ 4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e
votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado
pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as absten-
ções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, do
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, documentos esses devidamente publi-
cados no Diário Oficial Empresarial, na edição do dia 30 de março de 2017 e no Jornal
Empresas & Negócios, na edição do dia 29 de março de 2017, tendo sido dispensado
o aviso aos acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 133, da
Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a
destinação do resultado apurado no exercício social de 2016, ficará a critério da
diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Pre-
sidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 26 de abril
de 2017. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajiikian - Secretário.
Acionistas: André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian -
Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 296.503/17-4, em 30/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ nº 60.583.747/0001-41 - NIRE nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 27/04/2017. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.903, nesta Capital. Presença: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Dire-
tor Executivo da empresa, que convidou a mim, Antranik Kissajikian, para secretário.
Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação dei-
xou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionis-
tas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o se-
guinte: Deliberações: 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016,
documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios nas edições do dia 04 de abril de 2017, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foi decidido que a destinação do resul-
tado apurado no exercício social de 2016, ficará a critério da diretoria. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 27 de abril de 2017. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. Acionistas: AA -
Empreendimentos e Participações S/A, por seu Diretor Presidente, Antranik
Kissajikian, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 297.388/17-4, em 30/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Flexcoat Produtos Auto-Adesivos S.A.
NIRE 35300352831 - CNPJ 48.062.707/0001-59

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Aos 28/4/17, 13 hs, na Sede. Convocação: dispensada. Mesa: Nilson Barrantes Jocionis - Presidente e Carlos Eduardo 
Jocionis - Secretário. Deliberações: AGO: (i) Aprovadas as contas apresentadas pela administração da Companhia, 
bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2016, publicadas no 
DOESP, e Jornal Gazeta de São Paulo, edição de 31/3/17. (ii) Os sócios deliberam que, do lucro líquido apurado no exercício 
encerrado em 31/12/16, no importe de R$ 3.805.591,76, será levado à conta de reserva de lucros da sociedade a quantia 
de R$ 190.279,59, sendo distribuído aos acionistas, na proporção da respectiva participação no capital social, o valor 
remanescente de R$ 3.615.312,17. (iii) Os sócios deliberam que o valor de R$ 987.379,24, referentes ao lucro acumulado da 
sociedade incorporada União de Capitais Participações Ltda., serão distribuídos aos acionistas, na proporção da respectiva 
participação no capital social. AGE: (i) Incluir, dentre os objetivos sociais da Companhia, a fabricação de embalagens de 
plásticos e outros materiais. (ii) Fica alterado o artigo 3º do Capítulo I do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 3º - A Sociedade terá por objeto social a fabricação e comércio de produtos auto-adesivos 
em papéis e filmes plásticos; fabricação de rótulos e etiquetas; a fabricação de embalagens de plástico e outros materiais; 
a importação e exportação, inclusive de matérias primas, máquinas, tintas para impressão, rótulos e etiquetas, podendo, 
ainda, industrializar, armazenar e distribuir para terceiros e fora do estabelecimento. Nada mais. Jucesp nº 266.520/17-0 em 
14/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec) recuou 0,9% entre 
junho e julho deste ano, se-
gundo dados divulgados hoje 
(24) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Na comparação com julho do 
ano passado, no entanto, o 
indicador teve aumento de 
16,7%. Apesar da queda de 
0,9%, os empresários do co-
mércio estão mais otimistas 
em relação ao futuro do que 
no mês passado. 

As expectativas cresceram 
1,1% entre junho e julho, pu-
xadas por melhores avaliações 
sobre o futuro da economia 
(1,3 %) , do setor (1,3 %) e de 
sua própria empresa (0,8 %). 

Os empresários também estão 
mais confiantes em relação 
ao presente (0,2 %), resul-
tado puxado pela melhora da 
avaliação sobre a situação de 
suas empresas (1,7 %). As 
avaliações sobre a situação 
atual pioraram em relação à 
economia (-1,1 %) e ao setor 
(-0,6 %) .

A queda de 0,9% entre junho 
e julho (101,5 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos) 
foi puxada pelas intenções de 
investimentos, que recuaram 
1,2% no período. Os empresá-
rios prevêem contratar menos 
empregados (-2,1 %) e investir 
menos na empresa (-0,8 %) , 
além de terem uma pior avalia-
ção sobre seus estoques (-0,4 
%) (ABr).

9ª Vara Cível do Foro Central da Capital. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, 
CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU Odair 
Batista Quintanilha, CPF nº 372.932.908-10, expedido nos autos da ação de Procedimento 
Ordinário, objetivando o ressarcimento pecuniário por inexecução de obrigação, referente ao 
contrato de prestação de serviços contáveis realizado entre as partes, Processo nº 0168798-
66.2010.8.26.0100, Cumprimento de Sentença nº 1006632-70.2010.8.26.0100, movida por Lilian 
dos Santos Cardoso em face de Odair Batista Quintanilha. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que no dia 09/08/2017, às 14:00 
horas, no local destinado às Hastas Públicas do Fórum 9ª Vara Cível, sito à Praça João 
Mendes s/nº, o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou quem legalmente as suas vezes fizer, levará à 
leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e avaliado(s), para venda e arrematação a quem maior lanço 
oferecer, podendo ser o pagamento efetuado em condições de pagamento (886, II do CPC), sendo 
que a comissão do gestor será sobre o valor da arrematação, paga à vista pelo arrematante, não se 
incluindo no valor do lanço (886, II do CPC e 266 NSCGJ). Assim, pelo presente edital fica(m) o(s) 
requerido(s) supracitado(s), bem como seu(ua) cônjuge, se casado(a) for, intimado(s) da 
designação supra, caso não localizado(s) para intimação pessoal. Fica desde já designado o dia 
25/08/2017, às 14:00 horas, para realização de 2º Leilão, caso não haja licitantes na primeira, no 
mesmo local. BENS PENHORADOS QUE SERÃO LEILOADOS, que foram penhorados na Rua 
Nova Serrana, 94: - Impressora marca Brother MFC 8712dw série nº U63266J2N23952I, 
seminova, cor preta; - Computador marca Dell, série nº 3M7FDC1, CPU; - Monitor marca Dell 
BR OFJ182-70713-75V-ORBC; - Teclado Microsoft Wireless Keyboard 800 WUG1008/KGR 
1008. Assim, passa-se a transcrever os bens que serão objeto de leilão, com o fim de quitar a dívida 
constituída nos autos acima epigrafados. De acordo com mandado de penhora e avaliação, fls. 
599/601 dos autos, o valor dos bens é de R$ 3.000,00(10/11/2015). Remição da execução: 
O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, 
pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários 
advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até 
a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2017. 

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0002990-
38.2017.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
EUGENIA CHILOMBO, CPF. 009.700.756-00 que, AMC Serviços Educacionais LTDA, CNPJ. 
43.045.772/0001-52, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$20.917,68 (atualizado até 
31/03/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013838-
50.2013.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Rubens Assumpção Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Bettina Marie Senosiain Siwek, CPF 046.744.598-26, RG (mod19) 9877057, que lhe foi proposta uma 
Ação de Cobrança que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença  por 
parte de Condomínio Edifício Roof, tendo sido apurado o débito de R$ 347.337,56, atualizado até 
Fev/2017. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento do valor supra, devidamente atualizado, bem como cotas 
condominiais vencidas até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do CPC, fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
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 São Paulo, aos 13 de julho de 2017. 

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0702194-
37.2012.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a NADIR CORAL DE ANDRADE GARCIA, CPF Nº 105.534.048-30, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO. 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 a quantia de R$44.931,58, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
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 São Paulo, aos 28 de junho de 2017. 

RLN IND. E COM. DE EQUIP. PARA TESTES ELETRÔNICOS - EIRELI Torna Público que
solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Fabricação
de aparelhos de análises, medidas, teste e controle, localizada à Av. Bispo César
Dacorso Filho, nº 218 - 1º andar - Rudge Ramos - SBCampo - SP - CEP: 09624-000.

Zika Vírus e Chikungunya preocupa população de Acopiara.

A confirmação é da Secre-
taria de Saúde estadual 
que, no último boletim 

semanal, registrou a “ocorrên-
cia epidêmica de arboviroses, 
principalmente se consideradas 
as notificações de casos de 
chikungunya”. De acordo com 
os dados, o estado soma 58.957 
casos da doença.

Mais de 80% das cidades 
cearenses já registraram casos 
confirmados da doença, que 
levaram 51 pessoas à morte. 
As cidades de Acopiara, Be-
beribe, Caucaia, Maranguape, 
Morada Nova, Pacajus, Senador 
Pompeu e a capital Fortaleza 
concentram 40 óbitos por chi-
kungunya. Desde o início do 
ano, foram notificados 103 mil 
casos da doença, dos quais 57% 
foram confirmados (58.957). 
Segundo a Secretaria de Saúde 
do Ceará, a “tendência crescen-
te” de notificações gerou uma 
taxa de incidência de 1.099 
casos para cada 100 mil habi-
tantes. As principais vítimas 
são pessoas do sexo feminino, 
entre 20 e 59 anos.

Em relação à dengue, o Ceará 
registrou mais de 65 mil noti-
ficações em 2017. A secretaria 
identificou incidência acima do 
limite superior, chegando a 56 
casos para cada 100 mil habi-
tantes – maior pico do ano. Até 
o momento, 24,6% dos casos 
suspeitos foram confirmados, 

Ceará vive epidemia de Chikungunya 
O estado do Ceará vive uma epidemia de arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos), sobretudo 
casos de chikungunya

principalmente entre pessoas 
do sexo feminino e com idades 
entre 15 e 49 anos. A porcenta-
gem equivale a pouco mais de 
16 mil confirmações em todo o 
estado, entre os quais, 13 foram 
caracterizados como graves, 
levando 8 pessoas à morte.

O vírus Zika já foi confirmado 
em 432 pessoas, também inci-
dindo preferencialmente em 
mulheres entre 15 e 49 anos. 
O número de notificações da 
doença em gestantes chegou 
a 941, no entanto apenas 44 
fora confirmados por análises 
de laboratório, nas cidades de 

Fortaleza, Brejo Santo, Icó, 
Independência e Caucaia. A 
atenção dos órgãos de saúde 
se intensifica em relação aos 
casos de Zika em gestantes, 
porque o vírus da doença é 
um dos responsáveis pela mal-
formação de bebês durante a 
gestação. Após o nascimento, 
podem ser constatados casos 
de síndromes congênitas, como 
a microcefalia – malformação 
no crânio – hidranencefalia, 
Síndrome de Guillain-Barré, 
entre outras.

As três arboviroses são cau-
sadas por diferentes vírus 

transmitidos pelo mosquito 
Aedes aegypt, que se reproduz 
em água parada, inclusive em 
ambientes residenciais. Por 
isso, a recomendação é que as 
caixas de água estejam sempre 
tampadas e que objetos que acu-
mulem água da chuva estejam 
cobertos ou virados para baixo. 
Questionada sobre o motivo do 
aumento de casos de chikun-
gunya no estado e sobre o que o 
governo estadual fará para lidar 
com o problema, a Secretaria de 
Saúde informou que vai divulgar 
nota sobre o assunto, mas não 
deu prazo (ABr).
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Fotos: Divulgação

A cifra inclui indivíduos que fogem de perseguições, 
confl itos, violência e violações dos direitos humanos 
e representa um acréscimo de 300 mil em relação 

a 2015. São ao todo 40,3 milhões de deslocados internos 
(dentro das fronteiras de seu próprio país), 22,5 milhões 
de refugiados e 2,8 milhões de solicitantes de refúgio.

Esse número sem precedentes se deve sobretudo à Síria, 
que responde por quase 20% do total de deslocados for-
çados em 2016, mas também a outras guerras que acabam 
em segundo plano por causa da gravidade da situação no 
país árabe. Veja os confl itos que mais contribuem para a 
pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial:

Síria (12 milhões de deslocados)

Iniciada em março de 2011, a guerra civil na Síria já dei-
xou mais de 400 mil mortos e parece longe de acanar. Os 
confrontos começaram após o regime de Bashar al Assad, 
no poder desde 2000, ter reprimido manifestações pró-
-democracia. A situação se deteriorou rapidamente, e o país 
logo se tornou teatro das disputas de poder que dominam 
o Oriente Médio e a Península Árabe. 

De um lado, uma miríade de grupos rebeldes, alguns ar-
mados e treinados pelos Estados Unidos (ao menos até o 
mês passado, quando Donald Trump encerrou o programa 
secreto de colaboração levado a cabo pela CIA) e pelas 
monarquias sunitas da região, principalmente a Arábia 
Saudita, lutam pela deposição de Assad. 

Do outro, a Rússia e os xiitas Irã e Hezbollah defendem 
a manutenção do presidente. E todos eles lutam contra os 
grupos terroristas Fatah al Sham (antiga Frente al Nusra, 
ligada à Al Qaeda) e Estado Islâmico (EI), que se aprovei-
taram do caos para conquistar amplos territórios. A guerra 
já gerou 6,3 milhões de deslocados internos, 5,5 milhões 
de refugiados e 185 mil solicitantes de refúgio, segundo 
dados do fi m de 2016.

Colômbia (7,7 milhões)
O segundo país nessa lista é vizinho do Brasil: mais de 

meio século de confl itos contra guerrilhas levaram a Co-
lômbia a uma das maiores emergências humanitárias do 
mundo, com 7,7 milhões de deslocados forçados, sendo 
7,4 milhões dentro de suas fronteiras e pouco mais de 300 
mil refugiados - 679 deles vivem em solo brasileiro. No fi m 
do ano passado, o governo assinou um acordo de paz com 
as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
o maior grupo guerrilheiro do país e que recentemente 
concluiu seu desarmamento, iniciando a transição para a 

O ano de 2016 bateu um novo recorde de 
deslocamentos forçados - Quais países 

mais geram refugiados pelo mundo?
Em 2016, o número de deslocados 
forçados no planeta bateu um novo 
recorde, chegando à marca de 
65,6 milhões de pessoas, segundo 
relatório anual do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur)

vida civil. Porém isso não será sufi ciente para resolver o 
problema.

Apesar do peso simbólico da extinção das Farc, a Co-
lômbia ainda luta contra outras organizações paramilita-
res e narcotrafi cantes, além de ter a oitava maior taxa de 
homicídios intencionais do planeta (27,9 para cada 100 
mil habitantes), segundo o Banco Mundial. Prova disso é 
que no ano passado, quando foi concluído o acordo com 
as Farc, sua população de deslocados internos - que é a 
maior do mundo - teve um acréscimo de 500 mil pessoas.

Afeganistão
(4,7 milhões)

Outro confl ito que se arras-
ta há anos é o do Afeganistão. 
A invasão norte-americana 
de 2001 conseguiu depor 
o regime do Talibã, mas o 
grupo fundamentalista se-
gue ativo e hoje ainda divide 
espaço com o EI, que ganhou 
força no país. Recentemente, 
Washington despejou a "mãe 
de todas as bombas", arma 
mais potente de seu arsenal 
não-nuclear, para atingir 
jihadistas nas montanhas 
afegãs.

Os EUA ainda mantêm cerca de 10 mil soldados na nação 
asiática e estudam reforçar o contingente para conter a 
insurgência do Talibã. Por outro lado, o Exército local não 
consegue controlar todo o território nacional, o que abre es-
paço para recorrentes atentados, inclusive na capital Cabul. 
O arrastado confl ito gerou uma população de 1,8 milhão de 
deslocados internos e espalhou 2,5 milhões de refugiados 
e 400 mil solicitantes de refúgio por outras nações.

Iraque (4,2 milhões)
Tal qual a Síria, o Iraque enfrenta atualmente uma árdua 

batalha para derrotar o Estado Islâmico, que se aproveitou 
da instabilidade no país após a retirada norte-americana, 
em 2011, e de suas divisões religiosas para conquistar 
territórios. O EI ascendeu durante o governo do xiita Nuri 
al Maliki (2006-2014), acusado de incentivar a polarização 
com a minoria sunita, a mesma vertente do Islã, em uma 
versão mais radical, que serve de base para o grupo jihadista. 

No fi m de 2016, 4,2 milhões de deslocados forçados eram 
do Iraque, 86% deles internamente (3,6 milhões). O restante 
era de refugiados (316 mil) e de solicitantes de refúgio (278 
mil). O Exército iraquiano, apoiado pela coalizão liderada 
pelos EUA, tem conquistado importantes vitórias contra 

o Estado Islâmico, como a 
retomada de Mosul, no início 
de julho, mas os combates 
são catalisadores de crises 
humanitárias e desestimu-
lam as pessoas a voltarem 
a suas casas enquanto não 
houver uma garantia de 
mínima estabilidade.

Sudão do Sul
(3,3 milhões)

Independente desde julho 
de 2011, após uma guerra 
que ceifou a vida de mais 
de 2,5 milhões de pessoas, 
o Sudão do Sul é a nação 
mais jovem do planeta, mas 
também é palco de um dos 
confl itos mais violentos da 
atualidade. Os confrontos 

eclodiram no fi m de 2013, quando o então vice-presidente 
Riek Machar iniciou uma rebelião contra o mandatário Salva 
Kiir, que governa o país desde sua fundação. Da capital 
Juba, os combates se disseminaram pelo país, apesar de 
diversas tréguas acordadas desde então.

Em julho de 2016, o Sudão do Sul presenciou uma nova 
escalada da violência interétnica, com os confl itos entre as 
forças de Kiir e Machar chegando até a regiões mais pacífi cas, 
como algumas áreas de Equatoria, no extremo meridional da 
nação africana. Segundo o Acnur, um em cada quatro sul-
-sudaneses foi forçado a abandonar sua casa, o que signifi ca 

um número de 3,3 milhões de pessoas. 1,4 milhão delas fu-
giram como refugiadas para países vizinhos, principalmente 
Uganda (639 mil), Etiópia (338,8 mil) e Sudão (297,2 mil), a 
nação da qual o Sudão do Sul se separou. Outros 1,9 milhão 
de indivíduos se deslocaram internamente (ANSA).



netjen@netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência de confi ança.www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 25 de julho de 2017

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

Página 7

Novas tecnologias que 
auxiliam a gestão de 
vendas Omnichannel 

no Brasil e impulsionam 
mercado consumidor

Muitas das empresas de 

bens de consumo mais 

importantes do mundo 

estão depositando 

sua confi ança na 

terceirização de serviços 

mediante empresas 

de Business Process 

Outsourcing (BPO), que 

permitem planifi car 

uma estratégia 

comercial de maneira 

integrada fl exível e 

dinâmica
 

As mudanças dos tem-
pos de hoje obrigam 
as empresas a buscar 

soluções que possam atender 
aos anseios de um serviço 
integral. Assim como já está 
comprovada a necessidade 
de brindar os usuários com 
uma atenção unifi cada, sem 
interrupções, ou seja, Omni-
channel, e se comprovaram 
os benefícios disto, as grandes 
companhias elegeram ter uma 
centralização de gestão que 
facilite e nivele o caminho, 
elimine a perda de tempo, per-
mita atingir territórios impos-
síveis de alcançar de um modo 
tradicional e que, como plus, 
ofereça um componente pro-
ativo que as ajude a aumentar 
consideravelmente as vendas 
e reduzir signifi cativamente 
os custos.      

A terceirização de serviços 
de negocios consolidou-se 
como uma opção inovadora 
que permite elaborar uma 
estratégia comercial de ma-
neira integral e fl exível. Com 
o desenvolvimento de novas 
ferramentas as grandes com-
panhias obtêm um partner 
estratégico.   

As companhias de serviços 
BPO (Business Process Out-
sourcing) permitem planifi car 
uma estratégia comercial de 
maneira integrada, fl exível e 
dinâmica. Esta metodologia 
teve sua efetividade com-
provada, por exemplo, na 
Espanha, quando, em plena 
crise econômica de 2010, 
conseguiu manter-se estável 
e brindar as companhias como 
um aliado fl exível e adaptável 
aos diferentes requisitos de 
cada empresa, inclusive em 
um ambiente instável. 

Com o desenvolvimento 
de plataformas que integram 
todas as áreas relacionadas ao 
negócio, incluindo venda, aten-
ção ao cliente, relacionamento 
com fornecedores, entre ou-

tras, o BPO agiliza o trabalho 
diário, mas também permite 
um aumento de produtividade 
e vendas, encurta distâncias, 
reduz tempo e custos. 

No Brasil, essa necessidade 
torna-se ainda mais desafi ado-
ra por ser um país com uma 
população de 210 milhões de 
habitantes, um mercado con-
sumidor de elevado tamanho 
e potencial (uma vez que o 
mercado de bens de consu-
mo representa 20% do PIB 
nacional, segundo a PWC) e 
nos contextos social, político e 
econômico conturbados como 
os atuais. 

Neste sentido, o desenvol-
vimento de novas soluções, 
como a ferramenta Sales Drive 
Management (SDM), usada 
por várias das marcas globais 
mais importantes de bens 
de consumo, é fundamental. 
O SDM canaliza os avanços 
digitais ao integrar pessoas e 
tecnologia, orientar a melhora 
das vendas e a cobertura ter-
ritorial de companhias tanto 
B2B como B2C.  

A rápida aceitação desta 
solução se deve, além de sua 
fl exibilidade, ao fato de conse-
guir vincular a área comercial 
da marca com seus pontos de 
venda, já que o SDM integra ati-
vidades de venda com atenção 
ao cliente utilizando meios de 
contato telefônico, web, celu-
lar e mensagens. Deste modo, 
combina a estrutura comercial 
com as ferramentas de gestão 
para, assim, deixar de ser um 
mero receptor de pedidos 
e aoferecer também um rol 
proativo, que não apenas ajude 
a aumentar as transações pró-
prias, mas a de seus clientes e 
pontos de venda. 

A parte desta plataforma, 
consegue-se obter diferentes 
módulos de gestão que permi-
tem  controlar a distribuição 
e venda proativa de forma 
sinérgica a partir de um único 
ponto, gerar uma solicitação e o 
acompanhamento de um pedi-
do, solicitar ativos da empresa, 
fazer a comunicação de promo-
ções e/ou descontos e analisar 
a efetividade das vendas frente 
aos objetivos estabelecidos. 
Além disso, é possível permite 
ter informação automatizada 
e centralizada de cada cliente 
para segmentar cada neces-
sidade e agilizar as soluções. 

 
(*) Isaac Ivanoff  é diretor comercial da 

Apex America no Brasil. É formado 
em Administração de Empresas 
com ênfase em Marketing e tem 

MBA Executivo em Marketing pela 
Laureate International Universities.

Isaac Ivanoff (*)

News@TI
Arrow ECS lança blog de tecnologia em 
parceria com a Commvault 

@Para fomentar sua base de revendas, clientes e parceiros, 
com conteúdo sobre as megatendências em tecnologia 

e soluções para o gerenciamento de dados e informações, a 
Arrow ECS (Enterprise Computing Solutions), distribuidora 
que comercializa soluções corporativas de TI, lança um blog 
em parceria com a Commvault, empresa líder em soluções de 
gerenciamento de informações e proteção de dados. Um dos 
objetivos do blog é alimentar as revendas da Arrow ECS com 
conteúdo rico para subsidiá-los no atendimento ao cliente. “Va-
mos trabalhar o portfolio de soluções para a gestão dos dados 
da Commvault junto às megatendências em tecnologia para que 
as nossas revendas estejam sempre preparadas para oferecer 
serviços de valor agregado ao mercado”, explica Ronaldo Mi-
randa, vice-presidente para América Latina e gerente geral da 
Arrow ECS no Brasil (http://arrowbrasil-commvault.com.br).

Cast group adquire Grupo Logix

@A Cast group, empresa nacional líder em soluções end-to-
-end de TI, acaba de dar mais um passo em direção à sua 

consolidação como uma integradora de tecnologia que atende 
à demanda de seus clientes de forma completa. A companhia 
fi nalizou a aquisição do Grupo Logix, um grande player em so-
luções de Automação, Controle e Sistemas de Energia. Sediada 
em Belo Horizonte (MG), a Logix foi fundada em 2009 e foi a 
empresa de soluções de Automação que mais cresceu nos últimos 
três anos, segundo indicam pesquisas de mercado. Possui 140 
colaboradores e mais de 50 clientes em todo o Brasil, entre eles a 
Vale SA, Cemig, Gerdau, Metrô de São Paulo, Eletrobras e CCR. 
A partir da iniciativa, a Logix se torna integrante da Cast group, 
que passa a disponibilizar um portfólio de soluções completo 
para atender às demandas da chamada Indústria 4.0, conceito 
que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de 
automação, controle, robótica e tecnologia da informação, apli-
cadas aos processos de manufatura (www.castgroup.com.br).

Você provavelmente já se 
pegou imaginando um mundo 
como “Matrix” ou até mesmo 
sonhou em ter um “Jarvis”, 
como o “Homem de Ferro”. A 
Inteligência artifi cial encanta, 
especialmente nos dias de 
hoje, onde ela já é possível 
principalmente pela conexão 
de grande parte do globo. 
Assim como está presente em 
diferentes segmentos de negócios, a IA também já passa a ser 
debatida nos serviços de atendimento ao cliente. Mas, assim 
como nos fi lmes, é preciso cautela, seriedade e estratégia para 
utilizá-la para o melhor resultado.

Especialistas concordam que a premissa do uso da Inteligência 
Artifi cial nos serviços de contact center deve ser para melhorar 
a experiência do cliente, através de uma maior capacidade no 
processamento simultâneo de múltiplas informações, eliminando 
as situações em que erros acontecem pelo aspecto humano.  

“O grande entrave no debate sobre IA se dá porque ainda 
estamos discutindo organização de bases e automações de 
nível menor, que já deveriam ter ocorrido anos atrás, com as 
tecnologias que temos disponível”, explica Vladimir Valladares, 
diretor da V2 Consulting, com mais de 15 anos de experiência 
no setor. “Há 15 anos debatemos em empresas e eventos sobre 
as novidades que surgem prometendo aperfeiçoar o setor de 
atendimento ao cliente, mas sempre desvirtuamos a discussão no 
momento em que é preciso separar o que é efetivo e funcional do 
que é puro interesse comercial. Infelizmente, sempre o interesse 
comercial se sobrepôs ao que é necessário para garantir uma 
transformação real. Novas tecnologias seduzem e fazem muitos 
dirigentes e gestores caírem na tentação por adquiri-las, crendo 
que elas farão milagres e, embora eu acredite em milagres, não 
os acho possíveis nesses casos”, afi rma.

Para Vladimir, a IA só será efetiva se for além do interesse 
comercial e se respeitar os prazos e tempos de maturação dos 
processos da organização. “Quem for investir, precisa estar 
ciente dos altos custos, não só da tecnologia em si, mas de 

todos os processos e tecno-
logias adjacentes que deverão 
estar preparadas para uma 
interação e integração de alta 
intensidade. Sem múltiplas 
integrações e conexões entre 
bases e sistemas, não temos 
como aproveitar todo o po-
tencial dessa nova ferramenta 
e, consequentemente, não 
cumpriremos a proposta de 

melhorar a experiência do cliente”. Um ponto sensível, é que 
hoje as políticas de segurança da informação são extremamente 
rígidas no tocante a acessos e compartilhamento de dados. Sem 
repensar ou rediscutir estes níveis de segurança a discussão já 
pode nascer morta, ainda mais quando o projeto de IA envolver 
ou for conduzido por empresas terceiras.

O potencial positivo da IA para contribuir com a qualidade do 
atendimento ao cliente é enorme, especialmente no sentido de 
buscar antecipação de demandas e redução das usuais dores 
de cabeça dos consumidores, mas não podemos atribuir à IA a 
única forma de resolvermos essas dores, pois isso seria comprar 
um avião para utilizá-lo como uma bicicleta”, comenta.

O especialista acredita ainda que esta tecnologia poderá 
auxiliar muito as empresas nas ações comerciais, com maior 
precisão na conexão entre “consumidores que querem comprar” 
e “empresas que querem vender”, o que reduziria um gasto 
enorme das empresas tentando contatos às cegas com clientes 
potenciais e a eliminação das ligações indesejadas para consu-
midores que não tem o menor interesse em ouvir certas ofertas.

“Precisamos ser inteligentes ao utilizarmos essa e outras ferra-
mentas, não nos esquecendo de que o cliente continuará sendo 
humano, mesmo que a empresa opte por ter um atendimento 
totalmente robotizado”, conclui Valladares. E, como disse o 
sociólogo francês, Jean Baudrillard: “O triste sobre a inteligên-
cia artifi cial é que falta um importante artifício, inteligência”. 

(Fonte: Vladimir Valladares: Diretor Executivo da V2 Consulting. Graduado 
em Administração de Empresas, com pós-graduação em Qualidade e 

Produtividade pela Fundação Vanzolini/Escola Politécnica da USP). 

Chegamos ao futuro do atendimento ao 
cliente, sem resolver problemas do passado

Eduardo Person Pardini (*)

As pesquisas, como o Índice de Governança Corporativa da 
Bolsa de Valores, demonstram que as corporações que têm 
governança estruturada são mais atraentes e registram 

melhores retornos aos investidores.

Isso é verdade e a governança corporativa deveria estar na 
agenda de todos os executivos, seja de empresas com capital 
na bolsa ou não.

Governança, muito mais do que uma estrutura de decisão equi-
librada, é uma fi losofi a gerencial que prima pela sustentabilidade 
e perenidade da organização.

Ela requer comprometimento com a ética e com as melhores 
práticas de gestão. Liderança visionária, compromisso com a 
competência, excelência no trato com os stakeholders, prin-
cipalmente com os clientes (internos ou externos), visão de 
processo, cultura do risco, gestão por fato e pelo exemplo e uma 
auditoria proativa, são atributos necessários e imprescindíveis 
para a existência da governança.

As empresas devem parar de fi ngir e começar, verdadeiramente, 
a vivenciar a governança!

É muito importante que as áreas, agentes da governança (como 
exemplo: auditoria interna, riscos, controles internos, processo 
e compliance) atuem com sinergia, pois o que tenho encontrado 
no dia a dia não é isto, muito pelo contrário, são áreas atuando 
de forma desconectada, não atingindo seu objetivo e tornando 
todo o processo economicamente inviável.

Para criar valor, as empresas devem 
parar de fi ngir que têm governança

Atualmente, por tudo que estamos vendo nos noticiários, está “em moda” tratar do tema governança e 
compliance, como se fosse a solução para todos os males corporativos

O estabelecimento de um processo de governança deve ser 
planejado e estruturado em conformidade com o porte e natureza 
da empresa. É um processo contínuo, que requer um plano de 
capacitação para todos os gestores e/ou tomadores de decisão.

É preciso estabelecer na cultura da empresa a consciência da 
gestão de riscos, da importância do sistema de controles internos 
como ação de mitigação, reforçando a atitude de compliance com 
as leis, regulamentos, normas e procedimentos, além de uma 
clara visão do contexto corporativo.

Uma liderança visionária, gestão preparada para inovação, 
comprometimento com a competência, visão de processo, uma 
auditoria interna proativa, um bom e estruturado canal de de-
núncias complementam este processo de estabelecimento da 
governança.

Como falei no início, governança corporativa é muito mais do 
que o estabelecimento da estruturação de conselho e comitês, 
que também é importante, mas não vai adiantar nada ter a estru-
tura se não houver a fi losofi a de gestão estabelecida na cultura 
da empresa.

Governança não pode mais ser tratada como um processo de 
“maquiagem”, pois é a base para a sobrevivência das organizações 
no novo mercado empresarial.

(*) É Sócio principal, responsável pelos projetos de governança, gestão de 
riscos, controles internos e auditoria interna da Crossover Consulting & 

Auditing. É diretor executivo e instrutor certifi cado do Internal Control institute - 
chapter Brasil, palestrante e instrutor do IIA Brasil.

A Quaddro Treinamentos – maior cen-
tro de ensino mobile do Brasil – está com 
inscrições abertas para três palestras 
gratuitas sobre as novidade apresentadas 
na WWDC. Voltadas para profi ssionais da 
área mobile ou pessoas que tenham inte-
resse em ingressar na área, os encontros 
vão tratar de assuntos como o Xcode 9, 
Swift 4.0 e Realidade Aumentada para 
iPhones e iPads.

A Worldwide Developers Conference 
aconteceu no começo de junho e trouxe 
uma série de novidades interessantes 
para os desenvolvedores e usuários do 
sistema da Apple. Alguns exemplos são 
o framework Vision, capaz de realizar o 
reconhecimento de imagens, e o ARKit, 
que amplia o uso da realidade aumentada 

integrando recursos 3D interativos aos 
aplicativos. Para o usuário fi nal, tudo isso 
signifi ca que, em breve, seu iPhone será 
capaz de reconhecer placas e lugares e que 
as lojas de móveis, por exemplo, poderão 
criar catálogos 3D exclusivos para que o 
consumidor “experimente” como cada item 
irá se encaixar na sua casa.

A primeira palestra acontece no dia 26 de 
julho, tem como tema “iZombie! Realidade 
Aumentada (AR) para iPhones e iPads” e 
irá falar sobre como o ARKit fornece uma 
plataforma de ponta para o desenvolvi-
mento de apps de realidade aumentada. O 
encontro será ministrado por Tiago Souza.

No dia 02 de agosto, teremos a palestra 
“I know you! Machine Learning e Reconhe-
cimento de imagens para iPhones e iPads”. 

Nela, o especialista Felipe Martins irá con-
versar sobre como o Xcode e o Core ML 
podem ajudar o programador a desenvolver 
apps capazes de realizar reconhecimento 
de padrões apenas modifi cando algumas 
linhas de código.

A última palestra sobre as novidades da 
WWDC 2017 será a “Uh Hoo! - Novidades 
do Xcode 9 e Foundation (Swift 4.0)”, com 
Eric Brito, no dia 09 de agosto. O encontro 
discutirá como o Xcode 9 representa uma 
enorme evolução para quem trabalha com 
a plataforma da Apple.

Todas as palestras são gratuitas e aconte-
cem na Quaddro Treinamentos, localizada na 
Alameda Santos, nº 1000, 7º andar. As ins-
crições podem ser realizadas no site https://
www.meetup.com/pt-BR/Eventos-Quaddro/

Novidades da WWDC 2017 são temas de 
palestras gratuitas na Quaddro Treinamentos
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CAQE
ALTRUISMO

ORIENTEB
ANAPATRO

ESSENCIAL
AAAANA
DNERCID

MAGNITUDE
ACREZARC

BABATOR
PORTINARI

GASRARAS
QUATROT

AUSTRALIA
TREPARREAL

Que vai
chegar

depois da 
hora (fem.)

Boné do
uniforme
militar

(?) Médio,
origem
do povo
curdo

(?)-52, 
bombar-
deiro dos

EUA

Causar
tormento

(fig.)

(?) Hick-
mann,

apresen-
tadora

Tipo de fil-
me exibido
em festi-

vais (red.)
(?)

Moreira,
ex-apre-
sentador

Subs-
tância

viscosa
do quiabo

Cuidar da
saúde de

Pintor bra-
sileiro de 
"O Lavrador
de Café"

Universi-
dade no
Butantã
(sigla)

Suprimen-
to do traje
do astro-

nauta

Grito da
torcida no
estádio de

futebol

Deslocar-
se para
(lugar

mais alto)

O mundo
oposto ao

onírico

Moeda do
Iraque
Nesta

ocasião
Programa de navega-
ção segura (Inform.)

Contar um fato
com detalhes

Vigor (fig.)

"O (?) é invisível aos
olhos", frase famosa
do livro "O Pequeno

Príncipe"

Escuro
Órgão-

alvo da ri-
noplastia

Voltar à (?) zero:
recomeçar (bras.)

Enfiei; introduzi

Criação da
Engenharia
Genética

Filantropia

Antigo nome do órgão
federal responsável
por rodovias (BR)

Grandeza;
relevância

Cidade que abriga o
Marco

Zero (AP)

Objeto
esférico e
luminoso
com que
ciganas
fazem

previsões

Proferir
orações
Pequena
floresta

Alan
Arkin, ator
Nome da
letra "N"

País dos cangurus

Passa (?),
cidade do Sul de

Minas Gerais

Carta do
baralho

Rumava;
andava

4/atro — real. 5/curta — dinar. 6/macapá. 9/altruísmo — portinari.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta terça é o terceiro dia da lunação. De manhã a Lua faz bons aspectos com Urano e Mercúrio que deixam as primeiras 

horas do dia bastante ativas para quem acorda cedo, pois desde às 06h23 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Virgem 

às 07h33. O dia deve ser bastante produtivo e o astral deve fi car mais crítico e detalhista também. À noite Mercúrio já 

ingressa no signo de Virgem que amplia a capacidade para analisar as situações que está vivendo e enxergar soluções 

para os problemas que estão sendo enfrentados.
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A Lua fora de curso bem cedo acon-
selha a usar de método de trabalho e 
fazer uma análise clara das situações. 
Pode tomar iniciativas se ainda não 
obteve bons resultados. Mas, use de 
senso crítico e faça o que esteja em 
andamento sem alteração na rotina. 
67/567 – branco.

Um relacionamento dará novas 
emoções e muito prazer. Há bom 
aspecto para tomar atitudes rápidas e 
decisivas nos negócios e naquilo que 
exija organização. Os sentimentos 
estimulados darão uma forte energia 
no agir e força de vontade para obter 
o que deseja. 57/457 – azul. 

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores. Faça as melhorias neces-
sárias cuidando melhor do lar e das 
pessoas que vivem nele. É uma fase 
importante para curtir o ambiente e 
rever amigos que estavam afastados. 
72/372 – amarelo.

A boa comunicação é fundamental 
para consolidar relações e fazer ne-
gócios. À vontade e os pensamentos 
levam à compreensão das necessi-
dades das pessoas próximas. A Lua 
em Virgem torna o dia favorável para 
assuntos burocrático e tudo que exija 
organização. 67/667 – azul.

Com o Sol em seu signo uma situação 
pode começar a se modifi car no setor 
material, um dinheiro a mais vai 
chegar depois do aniversário. Apli-
que bem uma parte do que receber, 
depois que o Sol transitar na sua casa 
dois, do dinheiro no próximo dia 23. 
54/454 – amarelo.

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos depois da 
metade de agosto. O relacionamento 
social poderá trazer soluções que 
estão sendo esperadas há muito 
tempo. 56/856 – cinza. 

Com a lua em Virgem podemos levar 
adiante as coisas que necessitarem 
de nossa atenção durante todo o 
dia. Neste momento é necessário 
cuidar das questões materiais. É 
hora de colocar em ação seu talento 
e criatividade. Modere seus desejos 
e controle as paixões. 66/566 – azul.

Com a Lua em Virgem às 07h33m, 
o dia deve ser bastante produtivo 
e o astral deve fi car mais crítico e 
detalhista também. Com A Lua em 
Virgem irá se voltar para o aprendi-
zado de algo novo ou inédito. Lua faz 
bons aspectos com Urano e Mercúrio 
que deixa a manhã bastante ativa. 
76/376 – marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos novos. Precisa se integrar a 
novas ideias e aos ambientes novos 
que estão surgindo. Maior satisfação 
no relacionamento íntimo se já tiver 
um compromisso sério, podendo ser 
mais feliz. 15/515 – branco.

À noite Mercúrio ingressa no signo 
de Virgem que amplia a capacidade 
para analisar as situações que está 
vivendo e enxergar soluções para os 
problemas que estão sendo enfren-
tados. Uma associação poderá ser 
iniciada neste momento ou passar 
por alguma alteração. 86/886 – azul.

O seu senso crítico fi ca bastante apu-
rado ajudando a ver os defeitos das 
atitudes que tem tomado. Sempre há 
uma dúvida quanto tem que escolher 
um caminho, mas na hora ouça a 
voz interior. Há chance de viagens 
e passeios felizes que já tenham sido 
programados. 59/459 – violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 25 de Julho de 2017. Dia de São Cristóvão (Padroeiro dos 
Motoristas), São Tiago Maior, Santa Valentina, e Dia do Anjo Mebahiah, 
cuja virtude é o consolo. Dia da Imigração Alemã no Brasil, Dia do 

Colono, Dia do Escritor, Dia do Carreteiro, Dia do Motorista e 

Dia do Taxista. Hoje aniversaria o ator Ney Latorraca que faz 73 anos, o 
cantor Leonardo que é de 1966, o ator Matt Leblanc (do seriado Friends) 
que faz 50 anos, o ex-jogador de futebol Zé Maria que nasceu em 1973 e o 
piloto Nelsinho Piquet que completa 32 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau possui o desejo de perfeição que o leva a 
trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente ou crítico se as 
coisas não acontecerem como planejou. Embora muitas vezes seja reservado 
e tenha medo de revelar seus sentimentos, busca meios de se expressar. É 
muito atraído por tudo que seja misterioso e fora do comum, fazendo desco-
bertas nessa área. Possui uma constituição física robusta, que contrasta com 
seu temperamento pacífi co e calmo. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas 
sempre através de muito esforço pessoal e dedicação à carreira profi ssional.

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos 
exagerados. Sujas, traição. Remenda-las, difi cul-
dades. Calcá-las, prejuízos. Tira-las, melhoria de 
posição. Velhas, sorte no jogo. Ganha-las novas, 
novos amores. Compra-as, melhoria de posição e 
satisfações íntimas. No pé de outra pessoa, ciúmes. 
Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99.

Simpatias que funcionam
Para afastar rival: Assim que ver a rival, espalhe um 
pouco de talco na porta de entrada de sua casa. Amarre, 
depois de cinco minutos, um pano branco qualquer no 
seu pé sem apertar demais e apague o rastro do talco. 
O interesse da rival pelo seu marido ou namorado vai 
se apagar como você apagou as marcas do talco. Lave 
o pano com sal grosso antes de usar novamente.
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Coragem
Mulheres célebres ou anônimas que transformaram o meio e as pessoas 

com as quais conviveram é o mote do espetáculo “Para Não Morrer”, solo 
deNena Inoue. A peça apresenta uma mulher que se apropria da palavra e, 
dessa forma, dá voz a muitas outras. Diferentes lugares, vidas e momentos 
históricos se mesclam em um clamor com urgência de ser dito e uma co-
ragem de narrar, contar essas histórias, abordando temáticas femininas e 
feministas atreladas a questões políticas, especialmente da América Latina.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Quinta a sábado às 20h30. 
Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia). Até 29/7.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A mostra Afro Retratos é composta de imagens fac-similares 
das pinturas realizadas pela artista, que surgiram a partir de 
questionamentos sobre identidade. Nesta série, ela atualiza por 
meio de uma espetacularização cromática a potência do rosto 
feminino de fenótipo afro, manipulando um imaginário social 
que tende a reduzir as culturas africanas e afro-brasileiras à 
alegria barroco-carnavalesca. Para além da beleza plástica de 
suas atraentes fi guras, o que se investiga são as possibilidades 
de muitas mulheres em uma só, na medida em que o trabalho é 
fruto da pesquisa de adornos estéticos femininos provenientes 
de culturas asiáticas, americanas, europeias e africanas. A artista 
retrata mulheres de diferentes culturas, com trajes étnicos, mas 
todas elas afro-representadas.

Serviço: Sesi Catumbi, Rua Catumbi, 318, Belém, tel. 2693-3180. De segunda a sexta das 
8h às 18h. Entrada franca. Até 8/8.

Nunca uma parceria 
casou tão bem na 
história da música 
popular quanto 
Alcione e Alexandre 
Pires

Além do samba de raíz 
correndo nas veias, os 
artistas tem um encaixe 

perfeito de voz e entrosamen-
to puro. No repertório do show 
Eu e Ela: Alexandre Pires e 
Alcione, grandes clássicos da 
história do samba e canções 
mais recentes que fazem parte 
da carreira dos dois artistas. 
Não Deixe o Samba Morrer, 
Depois do Prazer, Ronda, O 
Mundo é Um Moinho, entre 
outras, são algumas músicas 

Violentango

O show Violentango apre-
senta releituras do tango 
tradicional e arranjos inova-
dores, o álbum “Escape”, disco 
totalmente autoral, revela 
inspiradoras erupções de ex-
pressão própria do quinteto e 
liberações de formas alterna-
tivas na busca incessante por 
novas sonoridades. O resultado 
é a descoberta de uma noção 
mais compreensiva para o 
tango, rejuvenescendo-o e o 
tornando mais agradável para 

um público jovem e contempo-
râneo (e não só para ele). Essa 
inovação redefi ne o gênero 
tradicional, incorporando o 
movimento de ideias e procla-
ma a emergência de um novo 
gênero. Com Adrián Ruggiero, 
Juan Manuel López, Camilo 
Córdoba, Santiago Córdoba e 
Ricardo Jusid.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Ro-
dovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3732-9006. Quinta (3) às 21h. 
Ingresso: R$ 50.

Samba
www.netjen.com.brato11.ll@gmail.com
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Alcione e Alexandre Pires.

que não fi carão de fora do re-
pertório. “Esta é uma excelente 
oportunidade para quem quer 

viajar no tempo e assistir a 
uma linha do tempo do samba”, 
completa Alexandre. 

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagi-
puru, 795, Barra Funda. Sexta (28) às 21h. 
Ingressos: R$ 140 e R$ 280, com opções de 
meia entrada.

Cultura afro

Gratidão
A Gratidão é uma força poderosa
Seja destemido em sua busca da felicidade 

e na realização dos seus sonhos e objetivos. 
A Gratidão é uma força poderosa. Use-a 
para alimentar as suas ambições. Planeje os 
seus próximos passos com um olho no longo 
prazo e mantenha-se fi rme na crença de que 
há mais coisas boas por vir! Não esconda os 
tesouros em ou de seu coração, com medo 
de que eles sejam roubados. Em vez disto, 
compartilhe-os e você perceberá que eles se 
multiplicam exponencialmente. A gratidão 
e a generosidade são atitudes ou qualidades 
que valem a pena desenvolver em si mesmo 
e que mudarão a sua visão do mundo. Ser 

generoso é ver além do que há e reconhecer 
o verdadeiro valor de si mesmo e dos outros. 
Dê com um coração aberto e de forma incon-
dicional. Isto é uma marca de um anjo humano 
e eles estão ao seu redor, esperando chegar 
até você com conforto e amor, ajudando os 
outros a se tornarem mais fortes, a encerrar 
um ciclo ou ver a resolução de difi culdades 
e iniciar uma jornada para um amanhã mais 
feliz. A Orientação dos Anjos é pensar e se 
visualizar como próspero, saudável, feliz e 
digno. Ofereça a sua gratidão e agradeça até 
pelo mais simples dos presentes que você 
receba ou testemunhe, e mantenha uma 
atitude de gratidão. Nem sempre é fácil, mas 
é muito melhor procurar o bem que está em 
sua vida do que se manter na energia da 

dor, da carência ou da tristeza. Compreenda 
que a prosperidade e a abundância não se 
tratam apenas de dinheiro. Embora este seja 
um importante aspecto da atual experiência 
humana, é somente uma forma de energia. 
Reivindique uma atitude de gratidão por uma 
abundância de amor, de alegria, de boa saúde, 
bons amigos, ideias criativas e pelos dons 
espirituais em sua vida, e viva com um cora-
ção aberto, reivindicando o seu direito nato.

Afi rmação: “Eu mantenho uma atitude 
de gratidão e sou grato por tudo o que eu 
sou, por tudo o que eu tenho e por tudo em 
minha vida.”

Toneladas de Amor.
Sharon e os Anjos.

Tango
Divulgação
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDGAR PEREIRA LIMA DE ASSIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalgilson Palmeira de Assis e de Claudia Pereira 
Lima de Assis; A pretendente: BRUNA NERY DE ANDRADE SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/11/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernane dos Santos Silva e de Ma-
rinubia Nery de Andrade.

O pretendente: JOSÉ GOMES FERNANDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, pe-
dreiro, nascido em Padre Paraíso - MG, aos 20/07/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Felicio Gomes Ferreira e de Rita Fernandes dos Santos; 
A pretendente: ROSELI FERREIRA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, de 
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1972, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemente de Jesus e de Anita Ferreira de Jesus.

O pretendente: RAFAEL OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxi-
liar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 29/06/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de Altamira de Oliveira 
Cunha dos Santos; A pretendente: VERÔNICA APARECIDA DE LIMA, nacionalidade 
brasileira, solteira, gerente comercial, nascida em Taubaté - SP, aos 17/03/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Custódio Sebastião Frederico de 
Lima e de Sonia de Jesus Pereira.

O pretendente: DENYS VISCARDO SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
mecânico de refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1988, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosa Maria Santos; A pretendente: MARCIA 
APARECIDA BARBOZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 05/12/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Barboza da Silva e de Joana Nascimento Silva.

O pretendente: ERICK CLEYTON ANTONIO DE SANTANA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, controlador de acesso, nascido em São Lourenço da Mata - PE, aos 06/10/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Antonio de Santana 
e de Marluce Severina Xavier; A pretendente: PAULA ALESSANDRA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, 
aos 24/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge de 
Oliveira e de Marli Zeferina.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 20/12/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribamar Barbosa e de Maria Teresa dos Santos; A 
pretendente: ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, nascida em São Paulo - SP, aos 22/07/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cleodon Jose de Oliveira e de Maria de Souza Rocha de Oliveira.

O pretendente: FRANK QUINTINO FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 27/08/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Terezinha Quintino Ferreira; A pretendente: TATIANE 
ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 18/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Alves dos Santos e de Raimunda Araujo dos Santos.

O pretendente: LUCAS JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo - SP, aos 05/12/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Edson da Silva e de Josinalva Maria da Silva; A 
pretendente: TAMIRIS PACHECO SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Itapecerica da Serra - SP, aos 27/12/1998, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Isau Dias dos Santos e de Maria Aparecida Pacheco Souto.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, carpinteiro, nascido em Pedro II - PI, aos 30/12/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourivaldo Vieira do Nascimento e de Maria Anicélia 
dos Santos Pereira; A pretendente: MARIA SAMARA BARBOSA DE ALEXANDRIA, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Pedro II - PI, aos 
02/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos do 
Nascimento de Alexandria e de Francisca dos Santos Barbosa Alexandria.

O pretendente: SILAS LIMA DE BRITO, nacionalidade brasileiro, solteiro, educador sócio 
educativo, nascido em Santo André - SP, aos 21/04/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Almeida de Brito e de Sebastiana Ivan Lima de Brito; 
A pretendente: ESTELA ALVES LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Coremas - PB, aos 18/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jenaldo Lopes Sales e de Matildes Alves Lopes.

O pretendente: LEONARDO PAIXÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em Ilhéus - BA, aos 08/04/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio dos Santos e de Natalice Nascimento da Paixão; 
A pretendente: JOEMILE PASSOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auto-
noma, nascida em Ilhéus - BA, aos 23/03/1999, residente e domiciliada em Ilhéus - BA, 
fi lha de Alex Sandro Santos Pereira e de Elisangela Freitas Passos.

O pretendente: LUCAS ALMEIDA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em Salvador - BA, aos 17/02/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Perivaldo Oliveira da Silva e de Patricia Izabel de Almeida; A preten-
dente: JÚLIA LOPES FURTADO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 08/06/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco das Chagas Furtado Júnior e de Nubia da Conceição Lopes Furtado.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, marce-
neiro, nascido em Ubaíra - BA, aos 26/11/1950, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aciliano Marques dos Santos e de Maria Alvina da Silva; A pretendente: 
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Ubatã - BA, aos 15/10/1948, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Leonardo dos Santos e de Ernestina Maria de Jesus.

O pretendente: ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Alves do Nascimento e de 
Jacinta Alves de Figueiredo; A pretendente: SARA NUNES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 11/07/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Alves da Silva e de 
Ana Lucia de Oliveira Nunes.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, nascido 
em São Paulo - SP, aos 09/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carlos José da Silva e de Helena Ivone Maria da Silva; A pretendente: THAYNA 
CRISTINA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 09/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edson da Silva Gil e de Cleide Gomes de Jesus.

O pretendente: ANDERSON MARTINS GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, acessor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Gomes da Silva e de Flavia 
Conceição Martins; A pretendente: JULIANA OLIVEIRA TAKIBAYASHI, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 22/05/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Kazuhiro Takibayashi e de 
Joselita Oliveira Rosário Takibayashi.

O pretendente: WELLINGTON PATRICIO DE BRITO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, gesseiro, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose da Silva Brito e de Erinalva Patricio de Brito; A 
pretendente: ANTONIA FABRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em Distrito Jacampari, Município Boa Viagem - CE, 
aos 22/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Alves da Silva e de Maria Alves Magalhães.

O pretendente: FERNANDO RICARDO MONTEIRO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, analista de salvados, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joselino Monteiro e de Alzira 
Cerquiari Monteiro; A pretendente: ANA LÚCIA ALVES DE LIMA, nacionalidade 
brasileira, divorciado, bancária, nascida em Triunfo - PE, aos 25/11/1983, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vitor Alves de Lima e de Maria 
Inez Alves de Lima.

O pretendente: ROBSON RODRIGUES SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 25/08/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavo Santos Souza e de Deusdenia Rodrigues Souza; 
A pretendente: DANIELA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Pesqueira - PE, aos 16/10/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Araújo e de Maria Ivonete Araújo.

O pretendente: ADRIANO GRIGÓRIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em Orós - CE, aos 23/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco da Silva e de Marineide Grigorio da Silva; A pretendente: 
HELENA DE ARAUJO LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, depiladora, nascida em 
Paulo Afonso - BA, aos 14/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Antonio de Lima e de Tereza Araujo Lima.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 
nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis de 
Albuquerque e de Hosana Araujo Ferreira; A pretendente: JULIANE DOS SANTOS 
SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
26/08/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio 
Soares e de Cleide Pereira dos Santos Soares.

O pretendente: CICERO DIEGO VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
almoxarife, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Heleno Nunes da Silva e de Margarida Vieira da Silva; 
A pretendente: ELICIENE ANGELICA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1979, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joanes Evangelista da Silva e de Fidelice 
Angelica da Silva.

O pretendente: ADRIANO VERISSIMO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Verissimo dos Santos e de Maria José 
Santos Araujo; A pretendente: JAQUELINE PIMENTEL DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 28/04/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Silvano da Silva e de Maria 
Pimentel da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
líder de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1995, residente e domiciliado e 
domicilidado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Roberto da Silva Filho e de 
Vanusa Ferreira de Jesus; A pretendente: MELISSA FATIMA BRAGA DA CONCEIÇÃO, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Augusto Braga da 
Conceição e de Rosemeire de Fatima Matheus da Conceição.

O pretendente: DENIS FERREIRA DA LUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 24/04/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Pereira da Luz e de Simone Aparecida 
Ferreira da Luz; A pretendente: DENISE PESSOA RODRIGUES, nacionalidade brasi-
leira, solteira, dermoconsultora, nascida em São Paulo - SP, aos 04/08/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Rodrigues e de Selma Rosa 
Pessoa Rodrigues.

O pretendente: LUIZ PAULO GARCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 20/05/1990, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Oliveira e de Gilene Garcia Silveira; A pretendente: 
BEATRIZ SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 20/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Pedro dos Santos e de Chirlenieris Apolinario da Silva.

O pretendente: FELIPE HANZAVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1991, residente e domiciliado na Vila 
Santa Catarina, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Monte de Oliveira e de Sônia Mir Hanzava 
de Oliveira; A pretendente: CINTIA CABRAL RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 02/09/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastiao Donizeti Ribeiro e de Sonia Cabral Heleno Ribeiro.

O pretendente: RAEL VICENTE DE MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Buriti do Tocantins - TO, aos 09/10/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente João de Moura e de Maria 
Balbina da Conceição; O pretendente: JENAILSON GOMES DE LIRA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em Poranga - CE, aos 30/01/1991, re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves de Lira e de 
Maria José Gomes de Lira.

O pretendente: MARCO DONIZETI DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
agente escolar, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Missias Rodrigues de Oliveira e de Albertina Prata 
de Oliveira; A pretendente: VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 04/12/1961, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Rodrigues de Oliveira e de 
Maria Jose da Rocha.

O pretendente: LEANDRO CARDOSO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 01/04/1985, residente e domiciliado neste 
ditrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Cardoso da Silva e de Maria do Carmo da Silva; 
A pretendente: FERNANDA RESENDE GARCIA, nacionalidade brasileira, solteira, 
promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 23/04/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo Henrique Garcia e de Maria das Graças Garcia.

O pretendente: FRANCISCO VALDIR DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Solonópole - CE, aos 02/07/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Valmi de Souza e de Maria Aurenice de Souza; 
A pretendente: PAMELLA FELIX DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 03/05/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma dos Santos e de Izabel Cristina 
Santana Felix dos Santos.

O pretendente: JOSIVALDO JOSÉ CORREIA DE CARVALHO, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, motoboy, nascido em Maceió - AL, aos 21/03/1969, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma José de Carvalho e de Ivanilda Correia 
de Carvalho; A pretendente: GILDETE DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
cozinheira, nascida em São Paulo - SP, aos 29/05/1966, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Mendes da Silva e de Maria Martinha da Silva.

O pretendente: ALYSSON BRUNO LEITE DANTAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em Palmeira dos Índios - AL, aos 26/09/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Agostinho Dantas e de Maria Rosa Leite; A 
pretendente: PATRICIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 11/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivonete de Oliveira.

O pretendente: WANDERSON LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
líder de setor, nascido em São Paulo - SP, aos 11/05/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moisés Alves da Silva e de Oclecia Maria Pereira de Lima; 
A pretendente: ANA PAULA SANTANA PAIXÃO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Santo Estevão - BA, aos 21/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Otávio Neri da Paixão e de Anelita Santana Paixão.

O pretendente: WATSON MENDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico de 
jardinagem, nascido em Varginha - MG, aos 22/10/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Mendes Egidio e de Maria das Graças Guedes 
Mendes; A pretendente: ROSA MARIA LOURENÇO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 19/08/1969, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Virgilio Lourenço e de Efi gênia Candida Lourenço.

O pretendente: CRISTIANO SILVA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, divorciado, mo-
torista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Paulo Couto e de Maria Eloá Silva de Lima; A pretendente: 
ELISANGELA DOS SANTOS AMORIM, nacionalidade brasileira, solteira, contabilista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 25/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Cruz Amorim e de Adelina Sacerdote dos Santos Amorim.

O pretendente: MARCOS PAULO MENDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, copeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Anaia Mendes de Carvalho; A pretendente: FRANCIELLY NICOLE 
BAGOLIM ROMÃO, nacionalidade brasileira, solteira, analista de suporte técnico, nascida 
em São Paulo - SP, aos 30/08/1993, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Romão Filho e de Silvia Cristina Bagolim.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: THIAGO ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de almoxarifado, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/01/1993), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roso Cardoso e de Sueli 
de Fatima de Oliveira Cardoso. A pretendente: LARISSA RAMOS SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (15/10/1996), residente 
e domiciliada na Vila Caiúba, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Soares e de Ro-
sangela Silva Ramos Soares.

O pretendente: JAIRO MENDES DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão especialista 
de serviços, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (09/10/1983), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo José dos Anjos e de Carmesina 
Maria Mendes. A pretendente: EDVANIA SILVA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão 
assitente jurídica, nascida em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (22/03/1993), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Natalício de Farias e de Josefa 
Fernandes Silva Farias.

O pretendente: DAVID DE MORAES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de carga e descarga, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/12/1987), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Leite Ferreira e de 
Solange Lima de Moraes Ferreira. A pretendente: MARIA EUNICE EUZÉBIO SANTANA, 
estado civil solteira, profi ssão operador I, nascida em Conde, BA, no dia (05/01/1978), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Jesus Santana e 
de Darci Euzébio Santana.

O pretendente: EDMILSON PEREIRA DA MARCENA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado de limpeza, nascido nesta Capital, Capela do Socorro, SP, no 
dia (02/10/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton 
Simões da Silva e de Maria Pereira da Marcena. A pretendente: ISABEL CRISTINA DE 
MELO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Palmares, PE, no 
dia (29/08/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edelson 
Avelino da Silva e de Maria de Fátima de Melo da Silva.

O pretendente: ADILSON DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
boy, nascido em Simão Dias, SE, no dia (20/05/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton de Jesus Santos e de Francisca de Jesus 
Santos. A pretendente: JOSEFA CLEIDE SANTOS SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Simão Dias, SE, no dia (28/09/1982), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Secundo de Souza e de 
Angelina Maria dos Santos.

O pretendente: CÁSSIO ANTÔNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (24/11/1989), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Petrucio Antônio da Silva e de Verônica de Jesus Silva. A 
pretendente: AMÁLIA CAROLINA FONSECA SESZTAK, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/12/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Mathias Sesztak e de Zilá 
Inácia da Fonseca Sesztak.

O pretendente: RODRIGO FABRICIO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de processo 
de usinagem, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (05/05/1983), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henrique Miguel Fabricio e de Ana Rita 
Fabricio. A pretendente: WELIDA PAMÊLA FLORÊNCIO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de PCP, nascida nesta Capital, SP, no dia (17/05/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Pereira Florêncio e de Zuleide Alzira da 
Conceição Florêncio.

O pretendente: JEFERSON CARLOS MANZONI, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de prótese, nascido em Assis, SP, no dia (11/09/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ari Manzoni e de Maria Izabel Lino Manzoni.A 
pretendente: TEREZINHA CAMPINEIRO FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
promotora de vendas, nascida em Moreilândia, PE, no dia (04/06/1971), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Campineiro e de Maria 
Ferreira de Carvalho.

O pretendente: LUIS PEREIRA DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão téc-
nico em telefonia, nascido em Teresina, PI, no dia (09/01/1967), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Pereira da Silva e de Maria da Conceição da 
Silva. A pretendente: MARIA IVA SERAFIM DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida em Serrolandia,Municipio de Ipubi, PE, no dia (16/07/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Serafi m da Silva e de Cicera 
Pontes da Silva.

O pretendente: EDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA TAVARES, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador de ar condicionado, nascido nesta Capital, SP, no dia 
(02/03/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, fi lho de César Borges 
Tavares e de Marlene Aparecida de Oliveira. A pretendente: RENATA DE ALMEIDA 
ROSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (22/07/1985), residente e domiciliada em Caieiras, SP, fi lha de Nelcy Vieira 
Rosa e de Romilda de Almeida Rosa.

O pretendente: FLÁVIO SETUBAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido em Osasco, SP, no dia (20/05/1978), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Vilma Setubal dos Santos. A pretendente: DANIELA 
FRANCISCO MOSSAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (15/11/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mateus 
Mossas Pastore e de Izolina Francisco Mossas.

O pretendente: VICTOR MARIN DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/09/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Barbosa da Cunha e de Rose Meire Marin da 
Cunha. A pretendente: JÉSSICA GOMES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão musicista, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/04/1993), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Paulo do Nascimento e de Ana 
Celia Gomes do Nascimento.

O pretendente: MARCELO NEVES NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/08/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Neves Nascimento e de Teresa Alves da Fon-
seca Nascimento. A pretendente: MARIA LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Natal, RN, no dia (06/04/1977), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Ferreira do Nascimento e de 
Joana Dark Ferreira do Nascimento.

O pretendente: JETRO JOSÉ DO VALE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (09/03/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Francisco do Vale e de Luzinete Maria do Vale. A pretendente: 
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (09/02/1976), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sonia Aparecida dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SOUZA ERVILHA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cajamar, SP, no dia (26/04/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Teixeira Ervilha e de Elizabete Souza 
Ervilha. A pretendente: SAMARA CRISTINA DE SOUSA, estado civil solteira, profi s-
são assistente comercial, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/01/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco de Sousa e de 
Maria Vera Lucia de Sousa.

O pretendente: PEDRO ANTONIO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
supervisor de eletricista, nascido em Inajá, PE, no dia (10/04/1968), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Manoel de Araujo e de 
Floriana Flor de Moraes. A pretendente: LINDIANE MARIA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão agricultora, nascida em Inajá, PE, no dia (18/08/1980), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Gomes Tavares e de 
Maria Francisca Pereira.

O pretendente: SAMUEL NEVES ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
transporte escolar, nascido em Caieiras, SP, no dia (19/04/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rubens de Paula Assis e de Angela Cristina 
Neves Assis. A pretendente: REGIANI MAGALHÃES VIANA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe escolar, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/08/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ederaldo Rogério Viana de 
Souza e de Alexandra Magalhães Viana de Souza.

O pretendente: EDUARDO CARBONE DA COSTA RAMOS, estado civil solteiro, 
profi ssão motoboy, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/05/1988), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Divo Batista Ramos e de Estel Carbone 
da Costa Ramos. A pretendente: EVELIN DE MELO PAVANI, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (28/02/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Bucci Pavani e 
de Maria Rita de Melo Pavani.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VALDECIR SILVA APRIGIO, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Campina Grande, PB, no dia (18/08/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aprigio Sobrinho e de Maria do Socorro Silva Aprigio. A 
pretendente: ROSIVANIA DA SILVA EMIDIO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Emidio Neto e de Madalena Maria da Silva.

        39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES LONGO, profi ssão: radialista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piracicaba - SP, data-nascimento: 29/10/1980, residente e domi-
ciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Guilherme Longo e de Jocelyne 
Rodrigues Longo. A pretendente: DIANA BOCCARA, profi ssão: radialista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1986, residente e domi-
ciliada no Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Giovanni Boccara e de 
Ester Silva Loewenstein.

O pretendente: ALEXANDRE MARCHINI SILVA, profi ssão: médico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1980, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Edmir Felix da Silva Junior e de Priscila Marchini 
Silva. A pretendente: JESSICA GRANELE BORRELLI, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1987, residente e 
domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Luiz Oliveira Borrelli e 
de Elza Gloria Granele Borrelli.

O pretendente: LUCAS OSWALDO MARTINS, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 17/10/1982, residente e 
domiciliado em Barueri - SP, fi lho de Cornelio Nogueira Martins e de Yraci Maria Cirera 
Oswaldo Martins. A pretendente: TALITA TELMA BRITO DE VASCONCELOS, profi s-
são: designer, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/10/1979, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Telmo Barros de Vasconcelos e de Nanci Brito de Vasconcelos.

O pretendente: FÁBIO SUZIGAN DRAGONE, profi ssão: bancário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Araraquara - SP, data-nascimento: 21/05/1981, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Dragone e de Maria Lucia Oliveira 
Suzigan Dragone. A pretendente: MARCELLA RODRIGUES EWERTON SANTOS, 
profi ssão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 
04/05/1984, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Janio 
Rodrigues dos Santos e de Carla Cristina Ewerton Santos.

O pretendente: PAULO RENATO DE ANDRADE AMORIM, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 
16/11/1985, residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio 
de Amorim Manuel e de Maria Conceição de Andrade Amorim. A pretendente: AGNES 
CURTO, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos 
- SP, data-nascimento: 06/09/1988, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Luiz Curto e de Silvia Fernanda Rodrigues de Moraes Curto.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ FERNANDO DA SILVA, solteiro, pedreiro, nascido em 05/01/1980, 
natural de Itu - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Cicero da Silva 
e de Luiza Maria da Conceição Silva; A pretendente: MARINA APARECIDA TEODORO, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 20/02/1989, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Helena Teodoro.

O pretendente: MOISÉS FERREIRA DE SOUSA, solteiro, autônomo, nascido em 
08/05/1982, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Zumar Domingos de Sousa e de Lidia Ferreira de Sousa; A pretendente: RENATA 
APARECIDA DA SILVA, solteira, autônoma, nascida em 19/03/1985, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves da Silva 
e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: BRUNO AVELINO DA SILVA, solteiro, balconista, nascido em 20/07/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Everaldo 
Avelino da Silva e de Maria Ester da Silva; A pretendente: IAPONIRA MUNIZ DE AL-
MEIDA, divorciada, auxiliar de limpeza, nascida em 19/10/1986, natural de Recife - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria dos Prazeres Muniz de Almeida.

O pretendente: VINICIUS VIGNON SANTOS, solteiro, tecnico eletronica, nascido em 
20/12/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Valmir Oliveira Santos e de Elaine Ines Vignon Santos; A pretendente: THAMIRIS 
SOUZA DOS SANTOS, solteira, cabeleireira, nascida em 13/08/1988, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ailton dos Santos e de 
Zelita Souza Santos.

O pretendente: EDUARDO BELLO DA SILVA, divorciado, técnico de enfermagem, 
nascido em 18/11/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Josias Manoel da Silva e de Marlene Bello da Silva; A pretendente: 
CATHARINA DE SOUZA MORAES, solteira, manicure, nascida em 01/12/1984, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão de Souza 
Moraes e de Nizia Ferreira de Sousa Moraes.

O pretendente: JANDERSON DE PAIVA SILVA, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em 26/05/1995, natural de União dos Palmares - AL, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Cicero Marinho da Silva e de Marilene de Paiva Silva; A pretendente: 
THAMIRES CERQUEIRA SALLES CAMARGO, solteira, operadora de caixa, nascida em 
09/07/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Antonio Salles Camargo e de Lucinete Nogueira de Cerqueira.

O pretendente: HENRY BOCHENEK DE OLIVEIRA, solteiro, empresário, nascido em 
28/08/1985, natural de Santos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Gersio Mulero de Oliveira e de Ana Maria Paiva Bochenek de Oliveira; A pretendente: 
MYRTHIA CARDOSO DOS SANTOS, solteira, empresária, nascida em 14/11/1984, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ruy Ferreira dos 
Santos e de Marizete Cardoso Evangelista.

O pretendente: ADRIANO CARMO DE JESUS, solteiro, ajudante, nascido em 19/03/1989, 
natural de Araci - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juvenal de Jesus e 
de Anativa Sousa do Carmo; A pretendente: KATIA DA SILVA FERREIRA, solteira, ajudante 
de cozinha, nascida em 01/03/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Manuel Cassiano Ferreira e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE SENA DE CAMARGO, solteiro, motorista, nascido em 
13/05/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Arlindo de Camargo e de Sonia Regina de Sena Camargo; A pretendente: DORCA 
GONÇALVES, divorciada, do lar, nascida em 18/08/1979, natural de Telemaco Borba 
- PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pedro Gonçalves e de 
Maria de Souza Gonçalves.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES SOUZA, solteiro, assistente administrativo, nascido 
em 31/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Vanderlei Fernandes Souza e de Lucilene Rodrigues de Oliveira Souza; A pre-
tendente: TALITA NASCIMENTO OLIVEIRA, solteira, assistente de cobrança, nascida 
em 02/04/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Silva de Oliveira e de Terezinha do Nascimento Oliveira.

O pretendente: DANILO MACEDO FREITAS, solteiro, motoboy, nascido em 06/12/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Neudes 
Oliveira Freitas e de Joana Macedo Oliveira; A pretendente: RAQUEL LIRA REIS DE 
JESUS, solteira, estudante, nascida em 13/03/1996, natural de Itapecerica da Serra - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raildo Lira de Jesus e de Arlete 
Reis dos Santos de Jesus.

O pretendente: ERIVALDO CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR, solteiro, marceneiro, 
nascido em 16/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Erivaldo Candido dos Santos e de Maria da Conceiçao Silva; A pretendente: 
RUTE NASCIMENTO ALVES, solteira, do lar, nascida em 05/07/2001, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Alves dos Santos 
e de Maria Edna do Nascimento Santos.

O pretendente: FABIO HALADA MACEDO, solteiro, autônomo, nascido em 19/01/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo 
de Jesus Macedo e de Edna da Conceição Halada Macedo; A pretendente: KELLY OLI-
VEIRA QUIRINO DOS SANTOS, solteira, advogada, nascida em 24/03/1986, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton Quirino dos 
Santos e de Marialina Ribeiro de Oliveira Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO CORDEIRO FERREIRA, divorciado, carteiro, nas-
cido em 06/02/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Domingos Nunes Ferreira e de Teresinha Cordeiro Ferreira; A pretendente: 
JOYCE DE SOUZA ARAUJO, solteira, do lar, nascida em 12/12/1996, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Delcides Araujo e de 
Silvia Pereira de Souza Araujo.

O pretendente: CELSO SUTTO, solteiro, servente, nascido em 10/05/1964, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Sutto e de 
Maria das Graças Sutto; A pretendente: MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA, divorcia-
da, auxiliar de limpeza, nascida em 01/12/1961, natural de Arcoverde - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, divorciado, jardineiro, nascido 
em 13/04/1987, natural de Cotia - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Ivanete Pereira dos Santos; A pretendente: GRACILENE PEREIRA PINTO, solteira, 
babá, nascida em 25/05/1983, natural de Muritiba - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco de Araújo Pinto e de Angelita Pereira Pinto.

O pretendente: ALEXSANDRO ALVES DE MEDEIROS, solteiro, motorista, nascido em 
26/12/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maximiano do Nascimento de Medeiros e de Senhorinha Alves de Medeiros; A pre-
tendente: JESUINA MARIA DE ANDRADE, divorciada, do lar, nascida em 09/04/1976, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Caetano 
Julio Florentino de Andrade e de Maria José Palmeira de Andrade.

O pretendente: WEMERSON DANTAS SANTOS, solteiro, auxiliar de perecíveis, nascido 
em 26/04/1991, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Washington Simas Santos e de Rosana Fernandes Dantas; A pretendente: MO-
NALISA MARCELA DE SOUZA, solteira, do lar, nascida em 06/04/1988, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Souza e 
de Marinalva Silva Souza.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, solteiro, pintor, nascido em 04/08/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudete 
Paiva e Silva; A pretendente: TAIANE DOS SANTOS CARVALHO, solteira, saladeira, 
nascida em 04/01/1994, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Mauricio de Araujo Carvalho e de Tatiana Esquivel dos Santos.

O pretendente: ED CARLOS DE SOUSA, divorciado, autônomo, nascido em 08/01/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Aricobe de Sousa e de Rita de Sousa; A pretendente: MARIA TERESA DA SILVA, solteira, 
diarista, nascida em 31/08/1967, natural de Nazaré da Mata - Pe, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Terezinha Andrade da Silva.

O pretendente: THIAGO JESUS PEREIRA DA SILVA, solteiro, vendedor, nascido em 
12/06/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de George Pereira da Silva e de Marineide Maria de Jesus; A pretendente: VIVIANE 
GOMES DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 27/09/1988, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Vianney Gomes da Silva e de 
Elenice Francisca da Silva.

O pretendente: ELIAS LEOPOLDO, solteiro, vigilante, nascido em 19/07/1980, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luzia Leopoldo 
do Nascimento; A pretendente: DANIELA BEZERRA DOS SANTOS, solteira, professora, 
nascida em 24/11/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de José Jorge dos Santos e de Ana Lucia Bezerra dos Santos.

O pretendente: OSIAS SOARES DA COSTA, solteiro, mecânico industrial, nascido em 
01/08/1977, natural de Adamantina - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio João da Costa e de Lucinda Soares da Costa; A pretendente: IVANETE 
RODRIGUES DE SOUSA, solteira, pedagoga, nascida em 03/12/1980, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abidias Costa de Sousa 
e de Maria Rodrigues de Sousa.

O pretendente: GERSON JESUS MIRANDA, solteiro, pintor, nascido em 12/12/1983, 
natural de Tucano - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Pe-
reira de Miranda e de Josefa Maria de Jesus; A pretendente: WALQUÍRIA SANTIAGO 
MIRANDA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 22/12/1983, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valmir Geraldo Miranda e de 
Maria da Penha Santiago.

O pretendente: EDSON PEREIRA BATISTA, solteiro, motorista, nascido em 14/06/1978, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Neusa 
Batista de Paula; A pretendente: VANESSA LEROIS DA SILVA, solteira, do lar, nascida 
em 02/12/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Reinaldo Gonçalves da Silva e de Rosemari Lerois da Silva.

O pretendente: EDSON CHAVES DA SILVA FARIAS, solteiro, ajudante geral, nascido 
em 20/08/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Antonio de Farias e de Eliene Chaves da Silva Farias; A pretendente: CA-
ROLINA ANGELIM DA CRUZ, solteira, autônoma, nascida em 24/05/1996, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clodoaldo Oliveira 
da Cruz e de Idalina Angelim Barros Cruz.

O pretendente: VALMIR PEREIRA DA SILVA, solteiro, aposentado, nascido em 
24/11/1948, natural de Patu - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Sebastião Rodrigues da Silva e de Luzia Pereira da Silva; A pretendente: LUZINETE 
BELARMINA DE LIMA, divorciada, do lar, nascida em 06/07/1958, natural de Paulista 
- PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Celestino Belarmino de Lima 
e de Laura Maria de Lima.

O pretendente: FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS, solteiro, autônomo, nascido em 
11/08/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco de Assis dos Santos e de Maria Celeste dos Santos; A pretendente: MARIA 
SILVANA DOS SANTOS, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 24/10/1981, 
natural de Itapipoca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Jacinto 
dos Santos e de Maria da Conceição dos Santos.

O pretendente: ELTON DEMI MARANHÃO, solteiro, preparador de veículos, nascido 
em 19/12/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Monsaide Maranhão e de Maria Eliene Alves Maranhão; A pretendente: 
MICHELE CANDIDA FERREIRA SOUZA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
08/10/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Sidney de Oliveira Souza e de Marcia Candida Ferreira.

O pretendente: EDIVAN ALVES DA SILVA, solteiro, supervisor, nascido em 10/10/1977, 
natural de Castelo do Piauí - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fe-
liciano Alves da Silva e de Luiza Maria da Conceição; A pretendente: MARIA ANTONIA 
SARAIVA SOBRINHO, solteira, fi scal de caixa, nascida em 16/12/1982, natural de Cas-
telo do Piauí - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Francisco 
Sobrinho e de Maria Saraiva Sobrinho.

O pretendente: RUBENS ELIOTERIO DE SOUSA, solteiro, preparador automotivo, nascido 
em 07/09/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Ismael de Sousa e de Sebastiana Elioterio Sousa; A pretendente: CAROLINA 
MARTINS RODRIGUES, solteira, assistente administrativo, nascida em 14/10/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Rodrigues e de Gessy Martins Rodrigues.

O pretendente: MANOEL VICENTE DE LIMA, divorciado, auxiliar de manutenção, 
nascido em 20/04/1970, natural de Orobó - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de José Vicente de Lima e de Severina da Conceição Batista; A pretendente: 
GENI SELMA SOUSA AMORIM, solteira, copeira, nascida em 07/11/1968, natural de 
Salvador - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Jesus Amorim 
e de Célia Silva Sousa.

O pretendente: EDNALVO MOREIRA ROCHA JÚNIOR, solteiro, saladeiro, nascido 
em 20/09/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Ednalvo Moreira Rocha e de Váldima Silva Rocha; A pretendente: DEBORA 
MARTINS NOGUEIRA, solteira, cabeleireira, nascida em 18/11/1981, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moisés Ramos Nogueira 
e de Lucilene Martins Nogueira.

O pretendente: DIONATHAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO, solteiro, eletricista, nascido em 
09/09/1992, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Luciene dos Santos Conceição; A pretendente: ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
solteira, autônoma, nascida em 28/11/1993, natural de Iaçú - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Otacilio Ramos dos Santos e de Analia Firmino de Oliveira.

A pretendente: MICHELLE ALVES DA SILVA, solteira, motogirl, nascida em 26/03/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
Polloni e de Marcia Solange Petrilli; A pretendente: KARINE ARAUJO DE AMORIM, solteira, 
atendente, nascida em 14/07/1996, natural de Poções - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Adenilton Batista de Amorim e de Cristiane Aparecida Prado de Araujo.

O pretendente: SAULO SANTOS DE OLIVEIRA, divorciado, recreador, nascido em 
28/06/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Raimundo Nonato de Oliveira e de Maria da Conceição dos Santos Oliveira; A preten-
dente: MARIANE FRANCISCA DA SILVA, solteira, vendedora, nascida em 28/01/1995, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Genilto 
Francisco da Silva e de Risonete Francisca Rodrigues.

O pretendente: EDILEI CAMPOS DE ARAUJO, divorciado, motorista, nascido em 
27/06/1964, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Olinto de Araujo e de Odete Terezinha de Campos; A pretendente: JÚLIA ROSA DE 
ABREU, divorciada, doméstica, nascida em 16/05/1970, natural de Poções - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurelino José de Abreu e de Ilza Rosa de Jesus.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA MATOS, solteiro, autônomo, nascido em 30/06/1986, 
natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Marcos 
Dantas de Matos e de Eliana de Oliveira Matos; A pretendente: MAIJANE VALADÃO 
CURCIO SILVA, solteira, coordenadora de fi lial, nascida em 27/07/1987, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mozar Curcio Silva e de 
Suely Valadão Neta.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS LIMA, divorciado, motoboy, nascido em 
24/11/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Barbosa de Lima e de Marilene dos Santos Lima; A pretendente: ANDRESSA 
APARECIDA GUEDES DOS SANTOS, solteira, cabeleireira, nascida em 28/04/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Corrêa Vieira dos Santos e de Isabel Cristina Guedes dos Santos.

O pretendente: AIRTON PACHECO DE MOURA, solteiro, vigilante, nascido em 24/02/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
José de Moura e de Paula Pacheco de Moura; A pretendente: RAFAELA RIBEIRO DE 
SENA, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 21/01/1991, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Sena e de 
Marinalva Ribeiro dos Santos.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA SALVADOR, solteiro, encanador, nascido em 
06/05/1983, natural de Cansanção - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Edvaldo Borges Salvador e de Lucila Maria de Oliveira; A pretendente: MARJORIÉ 
BARBOSA DOS SANTOS, solteira, assistente de cabeleireiro, nascida em 19/06/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilvan 
dos Santos e de Celia Cristina Barbosa dos Santos.

O pretendente: FABIANO DA SILVA SOUSA, solteiro, professor, nascido em 22/05/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francis-
co Baldoino de Sousa e de Margarida Eulina da Silva Sousa; A pretendente: KAREN 
CAYCHO PIRES, solteira, do lar, nascida em 18/07/1991, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio Caycho Melgar e de 
Madilene Bezerra Pires.

O pretendente: ESPEDITO COSTA DOS SANTOS JÚNIOR, solteiro, microempreendedor, 
nascido em 14/02/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Espedito Costa dos Santos e de Vanilde de Jesus Franco dos Santos; A 
pretendente: MÔNICA ARAÚJO REZENDE, solteira, assistente administrativo, nascida 
em 28/09/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de João Carlos Rezende e de Tereza Pereira de Araújo Rezende.

O pretendente: TIAGO LUIZ MONTANHOLI, solteiro, conferente de carga, nascido em 
07/09/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Montanholi e de Natália Mayeski Montanholi; A pretendente: DANIELE DA SILVA 
FERREIRA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 26/03/1983, natural de Itapecerica 
da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Manoel Ferreira 
e de Maria Severina da Silva Ferreira.

O pretendente: CHUKWU UBAH, solteiro, vendedor, nascido em 15/11/1976, natural de 
Umunochi residente e domiciliado em Guarujá - SP, fi lho de Mark Ubah e de Joy Ubah; A 
pretendente: ADRIANA LEANDRO DOS SANTOS, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em 21/09/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Benedito Izaias dos Santos e de Gonçalina Leandro.

O pretendente: MARCIO DE AZEVEDO SANTOS, solteiro, operador de massas, nas-
cido em 19/08/1986, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Ademar Ferreira Santos e de Jucelia Couto de Azevedo; A pretendente: VANIA 
GONÇALVES ROSA, divorciada, supervisora de lavanderia, nascida em 23/02/1979, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurelino 
Francisco Rosa e de Valdelice Gonçalves Rosa.

O pretendente: FLÁVIO MIYASAKI DE OLIVEIRA, solteiro, bancário, nascido em 
28/03/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Horacio Farias de Oliveira e de Jeanete Takemi Miyasaki Farias de Oliveira; A pre-
tendente: PATRICIA COSTA ASEVEDO, solteira, enfermeira, nascida em 17/12/1984, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo da 
Silva Asevedo e de Rosemeire Costa Asevedo.

O pretendente: SAMUEL DE OLIVEIRA, solteiro, garçon, nascido em 15/04/1995, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Jose 
Rodrigues de Oliveira e de Simone Saura de Oliveira; A pretendente: ELLEN KEITLY 
SILVA DE DEUS, solteira, analista pleno, nascida em 30/04/1996, natural de São Roque 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josimar Oliveira de Deus e de 
Maria Aparecida da Silva Oliveira de Deus.

O pretendente: ALLAN CRUZ SOUZA, solteiro, vendedor, nascido em 28/11/1992, na-
tural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Rubens 
Souza e de Maria Lucia Cruz Oliveira; A pretendente: ADRIELE DE OLIVEIRA RAMOS, 
divorciada, recepcionista, nascida em 01/02/1990, natural de Conselheiro Lafaiete - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antônio Carlos Fernandes Ramos e 
de Daniela de Oliveira Ramos.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE DA COSTA, solteiro, auxiliar de almoxarife, nascido 
em 25/09/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Valdeice da Costa; A pretendente: MARIA CAROLINA RODRIGUES DOS 
REIS, solteira, do lar, nascida em 28/06/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilton Sousa dos Reis e de Rosilei da Silva Rodrigues.

O pretendente: HARLEY PEREIRA DA SILVA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
30/03/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Damião da Silva e de Maria Lúcia Pereira da Silva; A pretendente: MARIA DAS 
DORES SOARES DA SILVA, solteira, ajudante de serviços gerais, nascida em 15/11/1967, 
natural de Surubim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Soares da Silva e de Cecília Maria da Conceição.

O pretendente: PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em 29/06/1975, natural de Santaluz - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Ambrozio Ribeiro dos Santos e de Antonia Moreira de Oliveira; A pretendente: 
FERNANDA FERREIRA DO NASCIMENTO, solteira, babá, nascida em 05/08/1981, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eronildes 
Ludugerio do Nascimento e de Zelia Maria Ferreira do Nascimento.

O pretendente: MARCELO SANTOS SOUZA, solteiro, conferente, nascido em 17/08/1979, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valvir Borges 
de Sousa e de Maria de Fatima Pereira dos Santos; A pretendente: ROSIANE JESUS 
DE SOUZA, solteira, vendedora, nascida em 28/02/1986, natural de Ilhéus - BA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Carlos de Souza e de Zeneide de 
Jesus Oliveira.

O pretendente: CÍCERO ROBERTO GOMES DA SILVA, divorciado, avaliador de veículos, 
nascido em 19/01/1975, natural de São José de Belmonte - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Cícero Freire da Silva e de Teresa Cordeiro Gomes da Silva; A 
pretendente: JOSIANE JUCA DA SILVA, solteira, analista fi scal, nascida em 10/04/1989, 
natural de Juazeiro do Norte - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Juca da Silva e de Maria Irene Nascimento da Silva.

O pretendente: MARIO HENRIQUE CARDOSO, divorciado, editor de vídeo, nascido em 
31/01/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Osasco - SP, fi lho de 
José Felix Cardoso e de Lucilia Venancio Cardoso; A pretendente: MARINA MENEZES 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, solteira, bancária, nascida em 26/06/1992, natural de Aracaju 
- SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Ribeiro de Oliveira e de 
Ana Maria de Menezes.

O pretendente: JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA, solteiro, consultor de telecom, 
nascido em 16/10/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Pedro Barbosa da Silva e de Benedita Barbosa da Silva; A pretendente: 
LUCIANA SAGHI DA CUNHA, solteira, analista fi nanceiro, nascida em 21/08/1983, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberval 
Antonio da Cunha e de Maria Aparecida Saghi da Cunha.

O pretendente: GUSTAVO DANTAS DE OLIVEIRA, solteiro, supervisor de suporte 
técnico, nascido em 11/06/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Anselmo Lisboa de Oliveira e de Maria Tania Moreira 
Dantas de Oliveira; A pretendente: RENATA SOUZA ANTUNES, solteira, professora 
de educação física, nascida em 22/03/1995, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio Alves Antunes e de Elisabeth 
de Souza Antunes.

O pretendente: MICHAEL GOMES PEREIRA, solteiro, monitor de qualidade, nascido 
em 09/03/1989, natural de Suzano - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Erinaldo Bernardino Pereira e de Maria Gomes dos Santos Pereira; A pretendente: 
DIANE LEAL SILVA, solteira, agente de processos, nascida em 20/09/1985, natural de 
Boa Nova - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aureliano Santos da 
Silva e de Nilzete Marques Leal Silva.

O pretendente: LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS, solteiro, gerente de projetos, nascido 
em 30/06/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel dos Santos e de Irany Pinheiro dos Santos; A pretendente: IVANAIRA 
OLIVEIRA NASCIMENTO, solteira, administradora, nascida em 20/04/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Nascimento e 
de Ivonete Ramos de Oliveira Nascimento.

O pretendente: GEOVAN MOURA DE ANDRADE, solteiro, servente, nascido em 
19/10/1992, natural de Araci - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Gildasio Lima de Andrade e de Onesia Maria de Moura; A pretendente: ANA CLAUDIA 
TEIXEIRA DA SILVA, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 30/01/1997, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudemir 
Santos da Silva e de Izaurides Gonçalves Teixeira da Silva.

O pretendente: DIEGO VICTOR BERNARDES SANTOS, solteiro, autonomo, nascido 
em 12/08/1995, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Zildemundo Bonfi m da Silva Santos e de Roseli Helena Bernardes; A pretenden-
te: RAIANA PINHO DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 30/05/1999, natural de 
Itaberaba - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvanilson Barbosa 
da Silva e de Edileusa Pinho de Almeida Silva.

O pretendente: GUILHERME PHELIPE BARBOSA, solteiro, administrador, nascido 
em 01/08/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Sergio Barbosa e de Elis Carolina Barbosa; A pretendente: CAROLINA 
GONZAGA, solteira, administradora, nascida em 10/05/1994, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Luiz Gonzaga e de Imaculada 
Conceição Oliveira Gonzaga.

O pretendente: ADRIANO SIMPLICIO COELHO, divorciado, gráfi co, nascido em 
25/07/1984, natural de Piedade - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Ataide Coelho e de Antonia Simplicio do Nascimento; A pretendente: ANGELA MAURI-
CELIA LIMA DA SILVA, solteira, auxiliar fi nanceiro, nascida em 08/06/1989, natural de 
São Caetano - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adilson Manoel 
da Silva e de Mauricelia Adalcina de Lima.

O pretendente: VINICIUS MINERVINO GERING, solteiro, instrutor de ensino, nascido em 
13/05/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Agnaldo Gering e de Gicelia Minervino Gering; A pretendente: THAYNA PEREIRA 
NERY, solteira, analista de suporte júnior, nascida em 18/03/1996, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudemir dos Reis Nery e de 
Ivone Oliveira Pereira.

O pretendente: ARTHUR JUSTINO DA SILVA, solteiro, assistente administrativo, nas-
cido em 20/05/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Milton Aparecido da Silva e de Ana Maria Justino da Silva; A pretendente: 
KATERINNE PRUDENCIO DE CAMPOS, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
23/02/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Albertino Vieira Campos e de Maria Prudencio de Campos.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DE PAULA FERREIRA, solteiro, representante comer-
cial, nascido em 27/12/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz Ferreira e de Maria de Lourdes Paula; A pretendente: LÍVIA 
NUNES DE OLIVEIRA, solteira, analista de crédito, nascida em 16/05/1983, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Deraldo Nunes de 
Oliveira e de Adenilza Oliveira Santos.
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
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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:

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

O pretendente: MATEUS UEHARA RIBEIRO, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1992, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Ubirajara Baptista Ribeiro e de Márcia Hitomi Ueha-
ra Ribeiro. A pretendente: JULIANA NEVES LEITE, profi ssão: fonoaudióloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Maria Leite e de Angelina Costa Neves 
Leite. R$ 11,55

O pretendente: ALEX SANDRO AROEIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1992, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Aroeira da Silva Sobrinho e de Helena Alzira 
da Silva. A pretendente: ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São João da Ponte - MG, data-nascimento: 
21/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Raul Rodrigues 
Pereira e de Maria da Conceição Mendes dos Santos. R$ 11,55

O convivente: SOLLI MOREIRA HONORIO, profi ssão: administrador de empresa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Aparecida do Taboado - MS, data-nascimento: 
03/07/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Honorio 
e de Anelice Batista Moreira Honorio. A convivente: LUCIRLEY MAZERA, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: Brusque - SC, data-nascimento: 
03/08/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Mazera e de 
Sirley Elizabeth Silva Mazera. R$ 11,55

O convivente: ISAÍAS SOUSA DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Codó - MA, data-nascimento: 24/10/1991, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito - SP, fi lho de João Rodrigues da Silva e de Maria do Rosário Sousa. 
A convivente: MARLI SANTOS DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Codó - MA, data-nascimento: 09/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Marlene Santos da 
Silva. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RENATO EDUARDO CARDOSO BEZERRA, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmundo Gomes Bezerra e de Helia Cardo-
so. A convivente: SOLANGE BITTENCOURT, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/01/1971, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Octavio Bittencourt e de Rita da Rocha Santana. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter em Casamento sua União Estável e apresentaram 
os documentos exigidos pelo art 1525 do Código Civil Brasileiro R$ 11,55

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/02/1998, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Jurandir Andrade Oliveira de Jesus e de Edinalia Teixeira 
dos Santos. A pretendente.: LARISSA DA SILVA, natural de Santo André, SP, nasc.: 
13/10/2000, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Maria de Fatima Ramos da Silva.




