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“O melhor governo 
é aquele em 
que há o menor 
número de
homens inúteis”.
Voltaire (1694/1778)
Filósofo francês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,87% Pontos: 
65.667,62 Máxima de +1% : 
65.749 pontos Mínima estável: 
65.101 pontos Volume: 7,37 
bilhões Variação em 2017: 
9,03% Variação no mês: 4,4% 
Dow Jones: +0,47% Pontos: 
21.613,43 Nasdaq: +0,02% 
Pontos: 6.412,17 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1685 Venda: R$ 3,1690 
Variação: +0,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +0,6% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1550 Venda: R$ 
3,1556 Variação: +0,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1500 
Venda: R$ 3,3130 Variação: 
+0,7% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,26% 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$ 1.252,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,500 
Variação: +1,04%.

Cotação: R$ 3,1720 Variação: 
+0,7% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1642 Venda: US$ 1,1643 
Variação: +0,06% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6900 Venda: R$ 
3,6920 Variação: +0,76% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8400 Variação: +0,87%.

Futuro: +0,7% Pontos: 65.995 
Máxima (pontos): 66.070 Míni-
ma (pontos): 65.660. Global 40 
Cotação: 961,330 centavos de 
dólar Variação: -0,22%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse na tarde de on-

tem (25), que no momento 
não há nenhuma decisão de 
se mudar a meta fi scal - de um 
défi cit de R$ 139 bilhões para 
este ano e de R$ 129 bilhões 
para 2018. “A meta fi scal é 
uma proposta que vem do 
Ministério da Fazenda com 
concordância do Ministério do 
Planejamento e qualquer mu-
dança que houver, certamen-
te, será uma proposta nossa 
ao presidente da República”, 
disse o ministro.

“Não há no momento esta 
decisão, mas como temos dito 
em relação a várias outras 

     

Défi cit de R$ 139 bilhões: não há 
nenhuma decisão sobre mudança 
da meta fi scal, diz Meirelles

coisas, inclusive em relação ao 
próprio aumento de impostos, 
faremos o que for necessário e 
melhor para o País dentro de 
uma perspectiva de realidade 
tributária. Portanto, qualquer 
coisa que for levado ao presi-
dente da República será com 
o nosso de acordo”, disse. O 
ministro disse também que não 
tem sentido pressão sobre meta 
fi scal vinda da ala política. “A 
meta é uma questão tributária, 
especifi camente. Em reuniões 
com gestores de mercado fi -
nanceiro em São Paulo, muitos 
disseram que acham que será 
inevitável mudança da meta em 
certo momento e eles não são 
políticos”, ponderou Meirelles.

“Eu acho um pouco prematu-
ro falar sobre isso hoje porque a 
arrecadação caiu muito devido 
a fatores diversos”, afi rmou o 
ministro. De acordo com ele, a 
queda da infl ação fez com que 
caísse a arrecadação. “Com a 
infl ação muito abaixo da meta, 
a arrecadação cai muito”, disse 
Meirelles, ressaltando que o 
recuo da infl ação é uma notí-
cia positiva. Disse ainda que 
o próprio fato de ter havido 
muitas dúvidas sobre o projeto 
do Refi s que está tramitando 
no Congresso, no qual muitas 
empresas esperavam por um 
plano muito generoso, também 
contribuíram para a queda da 
arrecadação. 

O ministro disse também que não tem sentido pressão sobre meta

fi scal vinda da ala política.

“Muitas empresas pararam de 
aderir ao Refi s e até pararam de 
pagar suas obrigações tributárias 
achando que haveriam novos 
Refi s. Eu acho um ledo engano 
e temos alertado as empresas 

para isso porque a possibilida-
de é a manutenção do Refi s tal 
qual o proposto pelo governo”, 
explicou. Ainda de acordo com 
Meirelles, se a empresa aderir 
ao Refi s como está até o fi nal 

de agosto e mais tarde surgir 
um outro mais generoso, esta 
empresa poderá migrar de 
programa. Mas se não aderir 
e o outro Refi s não sair ai ela 
perde esta oportunidade (AE).  

O Conselho Superior do Minis-
tério Público Federal (CSMPF) 
decidiu ontem (25) ampliar a 
proposta inicial de orçamento 
do ano que vem para a força-
-tarefa da Operação Lava Jato, 
de R$ 522,6 mil para R$ 1,65 
milhão. Os recursos são desti-
nados, sobretudo, para custear 
gastos com diárias e passagens 
de procuradores e servidores.

Para se atingir esse valor, fo-
ram retirados recursos de outras 
áreas do MPF, sendo reduzidos 
o orçamento para concursos e o 
reajuste dos valores de diárias. 
A medida foi proposta pelo vice-
-procurador-geral da República, 
José Bonifácio de Andrada, 
relator do orçamento do MPF, 
atendendo integralmente o 
que havia sido solicitado pelos 
procuradores em Curitiba. Boni-

O presidente Michel Temer 
deu posse ontem (25) ao mi-
nistro da Cultura, Sérgio Sá 
Leitão, em cerimônia no Palácio 
do Planalto. Ao assumir o cargo, 
Sá Leitão disse que a cultura 
tem caráter estratégico e deve 
ser um dos pilares do projeto 
de país que todos sonham 
construir. Lembrou que a cul-
tura, além de contribuir para 
transformar a sociedade, gera 
emprego e renda. “A cultura 
está no cerne da economia cria-
tiva, gera empregos, aumenta 
renda, melhora a qualidade de 
vida e ressuscita os sonhos de 
uma nação cotidianamente.”

No comando do Ministério 
da Cultura, Sérgio Sá Leitão 
pretende desburocratizar e 
tornar mais efi ciente as ações 
da pasta. Defendeu também 
a necessidade de combater a 
crescente pirataria de produtos 
culturais e pediu a ajuda dos 
parlamentares para aprovar a 
MP que prorroga a Lei do Au-
diovisual. No discurso de posse, 
Leitão lembrou ainda a crise 
econômica, dizendo que “as 
condições do país são adversas” 
e que o defi cit público reduziu 
a capacidade de investimentos 
do Estado brasileiro, inclusive 
no MinC. 

Temer elogiou a competência 
e o dinamismo de Sá Leitão 

Contas inativas
O prazo para a retirada dos va-

lores das contas inativas do FGTS 
termina na próxima segunda-feira 
(31). Até agora, já foram pagos 
mais de R$ 42,8 bilhões, para 25,3 
milhões de trabalhadores. Segundo 
a Caixa, o montante pago até o dia 
19 de julho equivale a 98,33% do 
total inicialmente disponível para 
saque (R$ 43,6 bilhões).
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O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(25) que o governo vai argu-
mentar que não precisa de 
uma nova lei ou aguardar uma 
noventena para que o reajuste 
das alíquotas do PIS e da Co-
fi ns sobre a gasolina, o diesel 
e o etanol passe a vigorar após 
decisão da Justiça Federal-
-DF que suspende o aumento. 
De acordo com o ministro, o 
argumento jurídico que o go-
verno apresentará para pedir 
a anulação da liminar é que a 
elevação da alíquota foi feita 
em regime de adesão opcional 
para as empresas.

“O que temos colocado é 
que o regime do PIS/Cofi ns 
é optativo. Portanto, as em-
presas que estão submetidas 
a esse regime, podem não 
optar por isso. Não há uma 
obrigatoriedade, mas ocorre 
que, mesmo com o aumento da 
tributação, o regime opcional 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

A fabricante de aviões Boeing 
prevê a necessidade de mais 
de 2 milhões de novos pilotos, 
técnicos e auxiliares de voo até 
2036, de acordo com o relatório 
Previsão de Pilotos e Técnicos 
apresentado ontem (25) pela 
empresa numa convenção 
técnica realizada nos Estados 
Unidos. O documento indica 
que a região da Ásia-Pacífi co 
terá a maior demanda de pes-
soas para trabalhar na tripu-
lação de aviões, superando as 
necessidades da Europa e da 
América do Norte.

Essa é a oitava edição do 
estudo anual de necessidades 
trabalhistas do setor feita 
pela Boeing, que considera as 
perspectivas de crescimentos 
das frotas de aviões comer-
ciais no mundo todo para os 

próximos 20 anos. Segundo a 
previsão, entre 2017 e 2036 
serão necessários 637 mil novos 
pilotos para companhias aéreas 
comerciais, 648 mil técnicos de 
manutenção e 839 mil auxilia-
res de voo. 

Desse total, a região Ásia-
-Pacífi co terá uma demanda de 
253 mil novos pilotos, seguida 
da América do Norte, com 117 
mil, da Europa, com 106 mil, e 
da América Latina, com 52 mil. 
Esses dados são 3,2% superiores 
aos do relatório do ano passado 
quanto as necessidades de pilo-
tos, mas 4,6% menor em relação 
aos técnicos de manutenção nas 
companhias aéreas. A queda 
ocorreu principalmente pela re-
dução das horas de manutenção 
dos novos modelos de aeronaves 
(Agência EFE).

Apenas na América Latina serão necessários 52 mil novos 

pilotos até 2036.

ONU/Divulgação

Queda de 4% no 
número de celulares

O número de linhas de ce-
lulares em operação no país 
registrou uma queda de 4,46% 
em junho, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. 
Segundo a Anatel, foram regis-
tradas 242,11 milhões de linhas 
móveis ativas no mês passado. 
A queda em relação a maio foi 
de 2,3 mil linhas.

Nos últimos 12 meses, a em-
presa Vivo registrou crescimen-
to de 1,41%, enquanto a Claro, a 
Tim e a Oi tiveram reduções de 
6,21%, 4,93% e 11,61%, respec-
tivamente, no número de linhas 
ativas. A tecnologia 4G teve um 
aumento de 5,54% em junho, na 
comparação com o mês anterior. 
O número de linhas de celular 
começou a cair há cerca de dois 
anos no país. Em maio de 2015, 
foram registrados 284,1 milhões 
de celulares e, desde então, 
começou a haver redução nos 
números. Segundo a Anatel, a 
desaceleração econômica con-
tribui para o encolhimento da 
base de acessos móveis (ABr).

Brasília - A ministra-chefe 
da Advocacia Geral da União 
(AGU), Grace Mendonça, 
rebateu o argumento do juiz 
substituto da 20ª Vara Fe-
deral do DF, Renato Borelli, 
que suspendeu por meio de 
liminar os efeitos do decreto 
que elevou o PIS/Cofins so-
bre os combustíveis. Borelli 
argumentou que a elevação 
das contribuições deveria ter 
sido feita por lei, e não por 
decreto.

“A legislação permite, sim, (o 
aumento) por decreto, desde 
que seja obedecido teto legal e 
o presidente da República obe-
deceu este teto legal”, declarou 
a ministra, ao sair da solenidade 
que apresentou o novo Código 
de Mineração, no Palácio do 
Planalto. “A AGU procurará 

Ministra-chefe da AGU, Grace Mendonça.

Wesley MCallister/AGU

Reuters

Ministro diz que não precisa de 
nova lei para aumentar combustíveis

advogado de São Paulo. 
O juiz considerou que o de-

creto assinado pelo presidente 
Michel Temer é irregular por 
não obedecer a regra nonagesi-
mal, ou seja, pelo fato de ela não 
prever uma espera de 90 dias 
entre a publicação e o aumento 
do tributo. A argumentação do 
governo deverá ser apresen-
tada pela Advocacia-Geral da 
União (AGU). Segundo Olivei-
ra, apesar da argumentação, 
não é possível antecipar qual 
será a decisão do Judiciário. 
Questionado se o governo 
teria uma solução alternativa, 
caso a Justiça mantenha a 
suspensão, o ministro disse 
que o governo “trabalha com o 
que tem”, mas disse acreditar 
que a base jurídica do governo 
é consistente. “Há uma base 
jurídica muito forte para isso 
e temos a expectativa de que 
a Justiça tomará uma decisão 
rápida” (ABr).

é melhor que a regra legal”, 
disse Oliveira. A elevação dos 
tributos estava vigente desde 
o dia 20 de julho, foi suspensa 
por uma liminar do juiz Renato 
Borelli, da 20ª Vara Federal de 
Brasília e foi motivada por uma 
ação popular proposta por um 

Boeing: necessidade de 
2 milhões de pilotos e 
técnicos em 20 anos

‘Lei permite aumento de 
tributo dentro de teto legal’

mostrar isso em juízo”, prosse-
guiu a ministra, ao avisar que 
o governo irá recorrer “ainda 
hoje” e “o quanto antes” da 
liminar. “Estamos fi nalizando 
a peça (jurídica de recurso)”, 
acrescentou.

Grace rechaçou ainda o 
princípio da noventena, tam-
bém considerado pela Justiça, 
para conceder a liminar que 
suspendeu o reajuste dos 
combustíveis, anunciado pelo 
governo, na semana passada. 
Na sua decisão, o juiz entendeu 
que o aumento do PIS/Cofi ns 
para o consumidor precisaria 
cumprir um prazo de 90 dias 
para entrar em vigor. “Toda 
atuação do presidente da Re-
pública é rigorosamente dentro 
da atuação legal”, concluiu a 
ministra (AE).

Jornalista Sérgio Sá Leitão 
toma posse no MinC

e sua experiência em gestão 
pública na área cultural. “É 
alguém que conhece a fundo 
as manifestações culturais do 
nosso povo”, disse o presidente. 
Antes de ser nomeado pelo 
presidente para o comando do 
MinC, Sérgio estava no cargo de 
diretor da Ancine. Ele já pas-
sou pelo MinC de 2004 a 2006 
quando foi chefe de gabinete na 
gestão do ministro Gilberto Gil. 
Na pasta, criou o Programa de 
Economia da Cultura e também 
desenvolveu pela primeira vez 
um mapeamento da economia 
da cultura (ABr).

Novo ministro da Cultura, 

Sérgio Sá Leitão.

Ampliado orçamento para 
Lava Jato em 2018

fácio afi rmou que a medida visa 
enviar uma mensagem positiva 
para a sociedade e a mídia, bem 
como “garantir a segurança” da 
atuação da força-tarefa, tendo 
em vista o “interesse público”.

A proposta foi aprovada por 
decisão unânime dos 11 conse-
lheiros do CSMPF, que seguiram 
orientação positiva dada por 
Raquel Dodge, que assumirá 
o comando da PGR a partir de 
setembro e passa a ser respon-
sável pela gestão do orçamento. 
“Essa seria realmente uma 
indicação muito positiva. Acho 
realmente um bom sinal, uma 
boa sinalização, que demonstra 
a todos que o MP não abre mão 
das investigações em curso na 
Lava Jato”, concordou o atual 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot (ABr).
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OPINIÃO
Seu produto é mesmo 

o que o mercado 
deseja?

Para vencer no 

mercado, é preciso 

juntar as duas pontas: 

consumidor e produção

Você conhece um au-
tor norte-americano 
chamado Jerome Mc-

Carthy? É dele o conceito 
de Marketing Mix, ainda na 
década de 60 (depois super-
democratizado por Philip 
Kotler), segundo ele qualquer 
empreendedor com visão de 
longo alcance deve se ater a 
quatro Ps: Produto, Preço, 
Praça e Promoção.

Contando em miúdos, ele 
estabelece que as empresas 
as quais mais se desenvolvem 
no mercado são aquelas que 
passam por um processo de 
planejamento constante. Pa-
rece óbvio, mas o caminho que 
leva a essa capacidade de estar 
sempre presente no mercado 
com seus produtos é uma arte 
complexa. A premissa vale 
para grandes empresas e, ainda 
mais, para as PMEs.

Repense a pergunta que abre 
este artigo: você tem mesmo o 
produto ou serviço adequado 
às expectativas do público? 
Ficou na dúvida? Pois saiba 
que, para vencer no mercado, 
é preciso juntar as duas pon-
tas: consumidor e produção. 
Para isso, é necessário testar, 
adaptar e ajustar seu produto/
serviço para, aí sim, conquistar 
consumidores. Isso porque, 
mais do que em qualquer ou-
tra época, a concorrência se 
tornou gigantesca - lembre-se 
de que o mercado nunca foi tão 
global como agora - e novas 
tecnologias surgem todos os 
dias para complicar ainda mais 
o cenário.

Tenha em mente, portanto, 
que aquele modelo tradicional 
de empresa típica do século 
passado, capaz de criar pro-
dutos/serviços por iniciativa 
própria e sair a campo apenas 
para vendê-los, já está bastante 
caduco. Sem identifi car as ne-
cessidades e as demandas do 
público-alvo (deve ser defi nido 
antes de qualquer outra coisa), 
não há grandes chances de 
êxito no mercado atual.

É aí que entra um outro 
conceito no qual gosto mui-
to: os quatro ‘As’ de Raimar 
Richers (Análise, Adaptação, 
Ativação e Avaliação), as 
quais dizem respeito mais ao 
marketing de um produto do 
que à produção em si. Richers, 
consultor de empresas nascido 
em Zurique, na Suíça, foi um 

dos professores-fundadores 
da EAESP/FGV e escreveu 
um livro fundamental para 
se entender o marketing no 
País - ‘Marketing: uma visão 
brasileira’, infelizmente fora 
de catálogo.

Para ele, é preciso, antes de 
tudo, identifi car os diversos 
players e stakeholders e suas 
interações com a empresa, via 
pesquisa de mercado e sistema 
de informação em marketing. 
Em seguida, adequar as linhas 
de produtos ou serviços ao 
“meio ambiente” identifi cado 
após análise dos dados coleta-
dos na pesquisa. Aqui Richers 
elenca design, embalagem, 
marca e preço, entre outros 
fatores que podem fazer di-
ferença na hora de levar um 
produto/serviço para fora da 
empresa. E também refl ete 
sobre a importância de um ser-
viço pós-venda de qualidade.

Um ponto fundamental 
para o sucesso é a ativação 
do produto/serviço, que de-
pende, segundo o especialista, 
da seleção dos canais para 
distribuição, a logística (a 
qual compreende entrega e 
estocagem) e uma boa comu-
nicação (que leva em conta 
a publicidade propriamente 
dita e também a promoção de 
vendas, um efi caz sistema de 
relações-públicas e, em menor 
grau, merchandising). Por fi m, 
manter tudo isso em regime de 
avaliação constante. É o que 
Richers chama de “auditoria 
de marketing”.

Mas, atenção: não adianta 
nada saber o que o consumidor 
quer se você não é capaz de 
criar produtos/serviços com 
diferenciais claros ou exclu-
sivos, e, por consequência, 
melhores do que os oferecidos 
pela concorrência. Além disso, 
com a ruptura de paradigma 
patrocinada pelo conceito 
de “consumo consciente”, é 
preciso fomentar também o 
envolvimento genuíno de todas 
as áreas da sua empresa para 
dar conta desse novo consumi-
dor - muitas vezes mais afeito 
à cultura da empresa do que a 
seus produtos/serviços em si.

A verdade é: nunca foi tão 
complexo trabalhar o mercado 
quanto agora. Não basta produ-
zir com qualidade verifi cável, 
mas também se tornar 100% 
confi ável. Eis uma tarefa que 
manteria McCarthy e Richers 
ocupados por mais um par de 
anos.

 
(*) - É diretor de Desenvolvimento de 

Negócios do PayPal Brasil.

Thiago Chueiri (*) 
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Para voltar a operar, a Samarco ainda precisa de duas licenças ambientais.

A previsão inicial da com-
panhia era retomar a 
produção no segundo 

semestre deste ano.
Para voltar a operar, a Sa-

marco ainda precisa de duas 
licenças ambientais junto à 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Minas Gerais: uma de libe-
ração da cava [cova resultante 
de atividade mineradora] de 
Alegria do Sul, no município 
de Ouro Preto, que a compa-
nhia pretende utilizar como 
depósito de rejeitos ao retomar 
suas operações; e a aprovação 
do Licenciamento Operacional 
Corretivo, determinado pelo 
governo do estado, para reva-
lidação das licenças de todo o 
Complexo de Germano, sus-
pensas desde outubro de 2016.

Contudo, mesmo após a 
obtenção dos documentos, a 
empresa calcula que precisará 
de, pelo menos, seis meses para 
realizar obras estruturais de 
engenharia para preparação da 
cava. Com a revisão dos prazos 
para a mineradora voltar a ope-
rar, deixarão de ser arrecadados 
no próximo ano R$ 989 milhões 

Representante especial da ONU para Migração Internacional, 

Louise Arbour.

A representante especial 
da ONU para Migração In-
ternacional, Louise Arbour, 
destacou, em Nova York, as 
contribuições fundamentais 
dos migrantes à seus países 
de origem, que em 2016 to-
talizaram US$ 429 bilhões em 
remessas. Segundo ela, trata-
-se de “uma das contribuições 
mais tangíveis de migrantes” 
para que sejam alcançados os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em seus países de 
origem. Louise destacou que 
as remessas dos imigrantes a 
nações em desenvolvimento 
“tiraram milhões de famílias 
da pobreza” e representam 
um valor três vezes maior do 
que a assistência ofi cial a estes 
países, sendo mais estáveis do 
que outras formas de fl uxo de 
capital privado.

A representante especial 
da ONU ressaltou, no en-
tanto, que a contribuição de 
migrantes a seus países vai 
além das remessas de dinhei-
ro, citando a transferência 
de novas ideias, habilidades, 
cultura e conhecimento. Ela 
declarou que, além disso, 
em linhas gerais, a migração 
também “fornece benefícios 
substanciais” aos países que 
os abrigam, especialmente 
através da contribuição de 

Escritor carioca Afonso Henriques de Lima Barreto.

A 15ª Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip), que começa 
hoje (26) e vai até domingo (30), 
homenageará o escritor cario-
ca Afonso Henriques de Lima 
Barreto. 

O evento está sob a curadoria 
da jornalista Josélia Aguiar, que 
diversifi cou as mesas literárias 
para a 15ª edição, após a Flip re-
ceber muitas críticas pela falta de 
diversidade. Além do número de 
escritoras mulheres ter aumen-
tado, também chama atenção a 
maior presença de autores negros 
que participará desta edição. 
Entre eles se destacam Marlon 
James, da Jamaica; Scholastique 
Mukasonga, de Ruanda; e o bra-
sileiro Lázaro Ramos.

A abertura da Flip será no 
auditório da Igreja da Matriz, 
considerada patrimônio histórico 
nacional. Terá como tema o escri-
tor Lima Barreto, com direção de 
cena de Felipe Hirsch e as parti-

Neymar pode obter 
cidadania espanhola 
em setembro

O atacante brasileiro Neymar, 
do Barcelona, está muito próximo 
de obter a cidadania espanhola, 
deixando de ocupar uma vaga 
destinada a estrangeiros na 
equipe catalã. Segundo o jornal 
espanhol “Mundo Deportivo”, ele 
irá jurar à Constituição e receber o 
passaporte do país em setembro. 
Neymar chegou à Espanha em 
2013 e completará quatro anos 
morando em Barcelona no mês 
de agosto. O clube catalão entrou 
com recursos para acelerar o pro-
cesso da dupla cidadania.

Hoje em dia, há um limite de 
três jogadores não provenien-
tes de países da União Europeia 
para clubes espanhóis e o Bar-
celona já atingiu esse número 
ao ter no elenco Neymar, Luis 
Suárez e o jovem Marlone. 
Quando o brasileiro conseguir 
a dupla cidadania, a equipe 
catalã terá o direito de contar 
com outro atleta estrangeiro 
em seu elenco.

Segundo a mídia espanhola, 
se Neymar permanecer no 
Barcelona e conseguir o pas-
saporte, quem deverá suprir 
a vaga deixada pelo brasileiro 
é o zagueiro colombiano Yerry 
Mina, do Palmeiras, que tem 
um pré-contrato para defender 
o Barcelona a partir de janeiro 
de 2018. Mas, nas últimas se-
manas, surgiram boatos de que 
Neymar estaria prestes a ir para 
o Paris Saint-Germain (ANSA).
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Com atraso para obter licenças, 
Samarco volta a operar em 2018
Com as operações suspensas desde novembro de 2015, após o rompimento da Barragem de Fundão, 
em Mariana, na maior tragédia ambiental do país, que causou a morte de 19 pessoas, a mineradora 
Samarco só retomará as atividades em 2018

em impostos federais, estaduais 
e municipais. Além disso, cerca 
de 20 mil vagas diretas e indire-
tas de emprego estão em risco.

O processo para liberação da 
cava está em andamento, tendo 
sido realizadas, pela Semad, 
em dezembro do ano passado, 
duas audiências públicas, uma 
em Mariana e outra em Ouro 
Preto, para discutir o assunto. 
Em novembro, o Departa-
mento Nacional de Produção 
Mineral concedeu a anuência 
para a utilização da cava. No 
entanto, o licenciamento do 
governo mineiro é obrigatório. 

Já o segundo processo trata 
do chamado Licenciamento 
Operacional Corretivo. Esse 
processo depende da entrega, 
pela mineradora, de um Es-
tudo e Relatório de Impacto 
Ambiental. A empresa diz que 
o documento passa por estudos 
internos e não tem prazo para 
ser entregue.

A Samarco pretende reto-
mar as operações com 60% 
de sua capacidade produtiva. 
A cava de Alegria do Sul pode 
armazenar aproximadamente 
17 milhões de metros cúbicos 
de rejeitos e não tem conexão 

física com o Complexo de 
Germano, ao qual pertencia a 
Barragem de Fundão. De acor-
do com a proposta, a estrutura 
seria utilizada por dois anos e, 
nesse período, a mineradora 
se encarregaria de apresen-
tar alternativas para os anos 
posteriores. Ao dar o seu aval 
à mineradora, o DNPM consi-
derou que “a solução proposta 
é extremamente segura”. A 
intenção da Samarco é produzir 
aproximadamente 36,7 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro nos dois primeiros anos 
após a retomada (ABr).

A contribuição de migrantes ao 
desenvolvimento sustentável

trabalhadores de vários níveis 
de habilidades, tanto em nações 
desenvolvidas como em desen-
volvimento.

Louise elencou contudo “três 
barreiras fundamentais à maxi-
mização do impacto positivo da 
migração”. Em primeiro lugar, 
“as políticas inadequadas que 
podem evitar resultados posi-
tivos de desenvolvimento”. Em 
seguida, a exclusão de trabalha-
dores migrantes, em particular 
os sem documentos, da cober-
tura básica de instrumentos de 
proteção social. E, em terceiro 
lugar, Louise ressaltou que em-
bora os benefícios da migração 
sejam muito maiores que seus 

custos, a percepção do público 
é “frequentemente o oposto”.

Ela disse que “tais percep-
ções e atitudes públicas têm 
infl uência negativa” sobre a es-
colha de políticas migratórias 
e defendeu que isto “deve ser 
revertido para que políticas 
sejam baseadas em evidências 
e não movidas por percep-
ções equivocadas”. Para a 
representante, o pacto global 
para uma migração “segura, 
ordenada e regular é uma 
oportunidade fundamental 
para abordar estas questões 
prejudicando as contribuições 
de migrantes ao desenvolvi-
mento” (ONU News).

Homenageando Lima Barreto, 
15ª edição da Flip começa hoje

cipações do ator Lázaro Ramos 
e da antropóloga brasileira Lilia 
Schwarcz. Todos os ingressos fo-
ram vendidos, no entanto, foram 
instalados 700 lugares cobertos 
extras no auditório da Matriz para 
que mais pessoas possam assistir 
de graça o evento por um telão. 
Além disso, pela primeira vez a 

Flip realizará transmissão pelo 
Facebook.

A sessão de encerramento, 
no dia 30, será conduzida pela 
editora inglesa Liz Calder e se 
chamará “Livro de cabeceira”, 
com os autores convidados lendo 
trechos de seus livros favoritos 
(ANSA).

COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO      DE DE DE DE DE      EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAVIOVIOVIOVIOVIO
A Companhia Rom-Woc Com. e Part. S/A.,
sociedade anônima de capital fechado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.789.429/
0001-35, com end. na Av. Eng. Luis Carlos
Berrini, 1461, 12° Andar, São Paulo/SP, vêm
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 
confi ança,

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00.955.320/0001-03.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. cooperados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 24 de agosto 
de 2017, às 17:00 h em primeira chamada, às 18:00 h em segunda chamada, e às 19:00 h em terceira e ultima 
convocação na Av. das Nações Unidas, 12.399 - 7º andar - conjunto 74 A - Brooklyn - São Paulo - SP, a mesma 
está sendo realizada no local apontado, em razão de melhor adequação do espaço físico aos cooperados 
convocados que se reunirão para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas do liquidante e posição atual da liquidação extrajudicial. O número de cooperados na 
data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é de 169 (cento e sessenta e nove) cooperados. 2) 
Eleição para escolha de um membro do Conselho Fiscal em substituição a Maria Julia P. M. Denigres. São Paulo, 
25 de julho de 2017. Adolfo Manoel da Silva - Liquidante.

Custo de vida 
Os preços dos produtos e serviços 

na região metropolitana de São Paulo 
recuaram 0,32% em junho, a maior 
queda registrada desde o início da sé-
rie histórica, em dezembro de 2010. 
Os dados são da pesquisa Custo de 
Vida por Classe Social, realizada 
mensalmente pela FecomercioSP. 
Com esse desempenho, o indicador 
acumulou alta de 0,90% no primeiro 
semestre. No mesmo período de 
2016, o CVCS apontava elevação 
de 4,41%, enquanto no acumulado 
dos últimos 12 meses houve alta de 
3,02%, ante os 9,64% observados 
no mesmo período do ano passado.

Os grupos que mais infl uen-
ciaram na queda do custo de 
vida foram: habitação (-1,2%), 
transporte (-0,58%), vestuário 
(-0,64%) e artigos do lar (-0,24%). 
O peso desses quatro segmentos no 
orçamento familiar, somados, é de 
49%, o que favoreceu de maneira 
signifi cativa o declínio do CVCS no 
mês. Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, ao longo 
dos três últimos meses as oscila-
ções no preço de energia elétrica 
residencial têm contribuído muito 
para a queda nos preços do grupo 
habitação (FecomercioSP).
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Proteção para empresas 
em um cenário de 

turbulência econômica

Um seguro que protege 

as empresas do risco 

de sofrer um calote por 

parte dos fornecedores, 

transferindo para a 

seguradora o risco da 

inadimplência dos 

ativos a receber, além de 

terceirizar a cobrança

É com este apelo que a 
modalidade de seguro 
de crédito vem ga-

nhando espaço no Brasil nos 
últimos dois anos. E não é para 
menos, afi nal 30% a 40% dos 
ativos de uma companhia são 
recebíveis. Ter uma proteção 
para garantir o recebimento 
destes ativos torna-se uma 
ferramenta importante para as 
empresas, que ainda se tornam 
elegíveis aos benefícios fi scais 
concedidos. 

Outra vantagem para a em-
presa segurada é conseguir fi -
nanciamentos a taxas menores 
e com limites maiores, além de 
alavancar suas vendas. Com o 
seguro, a empresa passa a se 
preocupar menos com a pos-
sibilidade de não pagamento 
e mais com o crescimento 
do próprio negócio. O seguro 
também se torna fundamental 
para quem vai exportar e ainda 
não conhece bem o perfi l de 
seus clientes. 

Recente no Brasil, esta 
modalidade chegou em 1998 
trazida por multinacionais 
que sentiam a necessidade de 
se prevenir contra possíveis 
calotes. Afi nal, quando uma 
empresa deixa de pagar, de-
sestabiliza o mercado e cria 
o efeito dominó. Até 2014, a 
procura por este produto era 
estável porque o mercado era 
mais favorável e, consequente-
mente, a aceitação dos limites 
e crédito por parte das segu-
radoras eram maiores. 

Com a crise que se instalou 
no País, o crédito se tornou 
escasso e a inadimplência 
aumentou. Isso levou a uma 
procura mais elevada por este 
tipo de proteção por parte das 
empresas, mas, por outro lado, 
deixou as seguradoras mais 
criteriosas na avaliação dos 
riscos e em relação aos limites 
de crédito, o que contribuiu 

também para elevar o valor 
do seguro. 

Hoje, empresas sem um 
histórico de contratação de 
um seguro de crédito são 
vistas com ressalvas por parte 
das seguradoras. A situação 
deve fi car mais confortável 
quando o poder de crédito 
aumentar novamente, o que 
deve acontecer em 2019, com 
a esperada estabilidade do 
cenário econômico.

O acordo de Basileia 3, em 
vigor a partir de 2019, deve in-
crementar esta modalidade de 
seguros porque exigirá que os 
bancos tenham volumes maio-
res de capital para operações 
mais arriscadas. Se a empresa 
tiver um seguro de crédito, 
essas exigências diminuem. A 
perda do grau de investimento 
do Brasil também colabora 
para o crescimento da contra-
tação, visto que a demanda dos 
bancos internacionais aumenta 
justamente para compensar a 
falta do selo de bom pagador 
do Brasil.

Resumindo, contratando um 
seguro de crédito a empresa 
consegue se proteger contra 
o não-pagamento dos com-
pradores, transferindo o risco 
para o mercado de seguros, 
conseguindo assim fi nanciar 
o capital de giro, usando como 
garantia os recebíveis cobertos 
pelo seguro de crédito, e pas-
sa a fazer a gestão dos seus 
recebíveis.

Ao contar com a consultoria 
de uma corretora de seguros, 
adicionalmente, a empresa 
terá apoio de experts na 
gestão do risco de crédito e 
monitoramento constante da 
carteira de clientes, proteção 
do Contas a Receber - margem 
e fl uxo de caixa de seu negó-
cio - e maior segurança para 
efetuar vendas, aumentando o 
fl uxo para os mesmos clientes, 
além de maior segurança para 
desenvolver novos mercados 
e países. 

Tudo isso, sem falar da possi-
bilidade de usar a apólice como 
garantia sobre os recebíveis, 
assegurando maior liquidez 
dos recebíveis perante as ins-
tituições fi nanceiras.

(*) - É Diretor Comercial na MDS 
Corretora de Seguros.

Denis Teixeira (*) 

A - Apoio à Amamentação
O Hospital e Maternidade Santa Joana, uma das mais tradicionais ins-
tituições de São Paulo, promove a 7ª edição da ‘Caminhada em Apoio à 
Amamentação’, no dia 5 de agosto (sábado), a partir das 9h00, no par-
que do Ibirapuera, com a participação de uma equipe multiprofi ssional 
para esclarecimento de dúvidas e orientações sobre o tema. O evento é 
aberto ao público geral e visa proporcionar momentos de lazer para as 
famílias e informações importantes sobre o aleitamento materno, além 
disso, contará com a participação dos personagens do Show da Luna 
para sessão de fotos. O evento tem como objetivo chamar a atenção para 
a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê. Inscrições 
gratuitas no site (www.santajoana.com.br/guia-de-saude/caminhada-
-amamentacao2017).

B - Barco Anfíbio
A Wind Charter, maior empresa de aluguel de barcos da America Lati-
na, passa a operar dois Sealegs. Localizada na Marina do Engenho, em 
Paraty, essas duas embarcações - botes anfíbios que  podem ser usados 
tanto em terra fi rme como no mar ou nos rios da região. A ideia é ofe-
recer eco-charters, passeios voltados ainda mais para o contato com a 
natureza, uma vez que os barcos podem entrar rio a dentro, coisa que 
os veleiros não podem fazer por conta da quilha mais longa. Paraty tem 
clima quente o ano todo, com águas claras e praias exclusivas, se tornando 
um destino perfeito mesmo no inverno. Os Sealegs comportam até 6 
pessoas e estão disponíveis para aluguel mediante reserva antecipada 
pelo site (www.windcharter.com.br). 

C - Estágio e Trainee
O Programa Jovens Talentos da Whirlpool está pronto para receber 
candidatos para a primeira etapa do programa, que objetiva atrair jovens 
para trainee e estágio visando, principalmente, a formação de líderes 
para atuarem na Companhia. O programa tem vagas abertas para jovens 
entre 18 e 24 anos, de todos os cursos de graduação - com exceção 
aos pertencentes à área da saúde -, e de qualquer parte do Brasil. É 
preciso que os candidatos a trainee tenham disponibilidade para atuar 
em qualquer unidade da Whirlpool dentro do Brasil e América Latina, e 
para as cidades de São Paulo, Manaus, Rio Claro e Joinville, para estágio. 
Inscrições no site (whirlpool.com.br/jovenstalentos). 

D - Comprador Convidado 
A 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial 
Braztoa – que ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Expo Center 

Norte, já tem abertas as inscrições para o Programa Comprador Convida-
do, que irá gerar mais de 1,1 mil reuniões entre as marcas expositoras e 
profi ssionais com poder de decisão em empresas nacionais previamente 
selecionadas pelo volume de negócios com o setor de viagens e turismo. 
Os interessados deverão preencher o formulário de participação (http://
www.abavexpo.com.br/programa/) e aguardar a notifi cação de aprovação 
da inscrição. Uma vez aprovados, os compradores têm toda a logística de 
transporte e hospedagem subsidiada pelos organizadores e uma agenda 
aberta que deve ser preenchida com reuniões diretas com os expositores 
e a participação em uma rodada de negócios. 

E - Crise na Justiça
A VI Conferência Estadual da OAB-PR, maior evento da advocacia 
paranaense, terá como tema a crise na justiça e os novos rumos para 
a democracia. Entre os temas debatidos estão a reforma trabalhista, 
administração pública, direitos humanos, inclusão, igualdade e mar-
chas na internet. O encontro acontece de 2 a 4 de agosto, em Curi-
tiba. Serão 20 painéis e mais de 60 temas com abertura para debate 
franco, transparente e aprofundado sobre os principais problemas 
enfrentados pela justiça do Brasil. A conferência será realizada no 
Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep) e terá, além das palestras, conferências magnas e a entrega 
da Medalha Vieira Neto, honraria máxima da OAB. Mais informações: 
(conferencia.sites.oab.org.br). 

F - Mananger Of Tomorrow
Chega ao Brasil pela primeira vez o mindset internacional sobre Inova-
ção, Tomada de Decisões e Negociação “The Manager Of Tomorrow”. 
Promovido pela LAIOB (Latin America Institute of Business) entre 
os dias 08 à 12 de agosto, no Centro de Eventos Villa Lobos Offi ce 
Park, realizado em parceria com o site de carreiras Wall Jobs e a 
Fundação Estudar, tem como objetivo preparar gestores, empresários, 
executivos, estudantes de especialização e MBA para lidar com os 
problemas do amanhã aos que desejam se manter à frente dos acon-
tecimentos, aprimorar ainda mais suas competências de gestão e as 
estratégias de negócios. Ministrado em inglês com opção de tradução 
simultânea, ele é baseado no programa de Management, realizado na 
Ohio University. Mais informações: é (https://www.laiobseminarios.
com/inscrevase-2/).

G -Jornada Científi ca
Entre os dias 23 e 29 de outubro, a UFSCar realiza a XI Jornada Cien-
tífi ca, Tecnológica e Cultural que reunirá 12 eventos simultâneos nos 

níveis da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão integrados à 
14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O mote escolhido - “Co-
nhecimento interdisciplinar olhando para o futuro” - abre espaço para 
a discussão de temas e a apresentação de trabalhos das áreas Exatas, 
Humanas, Biológicas e da Saúde. A ideia é explorar a produção científi ca 
em prol do progresso nacional. Além disso, a Jornada homenageará a 
Matemática, conhecida como a “ciência das ciências”, pois é usada como 
ferramenta essencial em incontáveis áreas do conhecimento humano. 
Mais informações: (jornadactc2017.faiufscar.com). 

H - Guru do Marketing
Neil Patel, mais conhecido como “Guru do Marketing”, virá ao Brasil 
para palestrar no 8º Fórum de Marketing Empresarial, que será rea-
lizado de 18 a 20 de agosto, no hotel Sofi tel Jequitimar, no Guarujá. 
Patel foi responsável pela criação de uma das 100 empresas mais 
brilhantes, de acordo com a revista Entrepreneur Magazine, uma 
publicação mundial referência em empreendedorismo. Além disso, 
foi eleito como Top Infl uencer na web pelo The Wall Street Journal, 
fi gurou o Top 10 Online Marketers pela Forbes, e foi citado na lista Top 
100 empreendedores com menos de 30 anos do ex-presidente Obama 
e um dos top 100 empreendedores com menos de 35 pelas Nações 
Unidas, listas referências do setor. Para informações adicionais, basta 
acessar: (www.lideglobal.com).

I - Programa de Trainees 
A Tata Consultancy Services, empresa líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, está com 74 vagas abertas para seu programa 
de trainees em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Itatiaia. As contra-
tações terão início em agosto e os alunos selecionados passarão por dois 
meses de treinamento antes de entrar diretamente nos projetos, que 
irão envolver diversas áreas de atuação da empresa, como: Assurance, 
SAP, Oracle, Infraestrutura, Java, Agile, dotNet e tecnologias digitais. Os 
candidatos precisam estar no penúltimo e último ano da faculdade - ou 
ter concluído o curso em 2016 ou 2017 - e ter inglês intermediário ou 
avançado. Os cursos buscados são Ciências da Computação, Análise de 
Sistemas, Tecnologia da Informação, Administração e Engenharias em 
geral. Inscrição através do site do (Vagas.com) no link: (www.vagas.
com.br/v1549219), até fi nal de agosto.

J - Produtos Frescos
Alimentação saudável pode ser sinônimo de praticidade. O serviço de 
entregas Pede Sabores proporciona a entrega mensal ou semanal de 
temperos naturais em casa, ideal para dar um toque de chef à qual-
quer preparação simples. Sem conservantes, aditivos ou corantes, 
o Kit une os temperos clássicos, como salsinha, cebolinha, gengibre 
e manjericão, com outros especiais e mais elaborados como, curry, 
chimi-churri, fumaça em pó, ral marinho defumado, entre outros, 
que agregam novos sabores às preparações. As entregas podem ser 
agendadas pelo site (www.pedesabores.com.br) e o pagamento tam-
bém é realizado online. Os produtos chegam fresquinhos à residência 
e os kits podem ser editados para combinar com a necessidade de 
cada cliente.

A - Apoio à Amamentação
O Hospital e Maternidade Santa Joana, uma das mais tradicionais ins-

Norte, já tem abertas as inscrições para o Programa Comprador Convida-
do, que irá gerar mais de 1,1 mil reuniões entre as marcas expositoras e 
profissionais com poder de decisão em empresas nacionais previamente

BNDES abre 
editais para 
privatização 
de 
companhias 
de gás

O BNDES publicou as primei-
ras licitações para contratação 
de consultorias para a deses-
tatização das companhias de 
distribuição de gás natural de 
Mato Grosso do Sul (MSGás) 
e de Pernambuco (Copergás). 
Os editais fazem parte do apoio 
do banco ao Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI) 
do governo federal,

As licitações envolvem ser-
viços de avaliação econômico-
-fi nanceira, estudos técnicos 
relativos ao modelo regulató-
rio do setor e modelagem do 
processo de desestatização, 
que envolvem mais de R$ 30 
milhões. As licitações ocorrerão 
nos dias 10 e 11 de agosto. 

Até o momento, sete esta-
dos manifestaram ao BNDES 
interesse em privatizar suas 
empresas de distribuição de gás 
natural: Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Paraíba.

Na maior parte dos estados, 
o serviço de distribuição de 
gás natural canalizado ainda é 
realizado por estatais (ABr). 

Procura por passagens aéreas domésticas aumentou 1,96%, mas 

oferta de voos recuou 0,68%.

A oferta de voos pelas 
companhias aéreas, no 
entanto, recuou 0,68% 

na mesma base de comparação. 
Maurício Emboaba, consultor 
técnico da Abear, disse que a 
alta na demanda não signifi ca 
expansão do setor, já que junho 
de 2016, mês usado na compa-
ração, teve demanda reprimida 
por ter sido o auge da crise 
política no país.

Para ele, a leve alta se deve 
mais ao ajuste de oferta. Os da-
dos levam em conta os serviços 
prestados pelas companhias 
Avianca (que respondeu por 
13,49% do mercado), Azul 
(18,28%), Gol (35,39%) e La-
tam (32,85%). A taxa de ocu-
pação nos voos foi de 80,24%, 
alta de 2,08 pontos percentu-
ais, o que a Abear considera 
desempenho saudável para as 
companhias. As empresas bra-

Banco Central vai analisar o mercado e a conjuntura 

econômica para decidir sobre a taxa Selic.

O Copom iniciou ontem (25), 
em Brasília, a quinta reunião do 
ano para defi nir a taxa básica 
de juros, a Selic. Instituições 
fi nanceiras, consultadas pelo 
BC, esperam que a Selic seja re-
duzida em 1 ponto percentual 
(pp) caindo para 9,25% ao ano. 
Ontem, o presidente do BC, 
Ilan Goldfajn, e diretores do 
banco analisaram o mercado. 
Hoje (26), à tarde, no segundo 
dia de reunião, após estudo da 
perspectiva para a infl ação e 
das alternativas para a Selic, a 
diretoria do BC defi ne a taxa. 

Para o mercado fi nanceiro, a 
Selic continuará a ser reduzida 
em 2017, encerrando o perí-
odo em 8% ao ano. Ela vem 
sendo diminuída desde outu-
bro do ano passado, quando 
passou de 14,25% para 14% 
ao ano. Em novembro, houve 
mais um corte de 0,25 pp, 
seguido por reduções de 0,75 
pp em janeiro e em fevereiro. 
O Copom acelerou o ritmo de 
cortes para 1 pp nas reuniões 
de abril e maio. Atualmente, 
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Cresceu em junho a procura 
por passagem aérea doméstica
A procura por passagens aéreas domésticas cresceu 1,96% em junho na relação com o mesmo mês de 
2016, informou ontem (25) a Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear)

57,96%. Para Emboaba, esse 
aumento expressivo indica o 
amadurecimento do cresci-
mento da oferta no mercado 
internacional de cargas.

A cobrança para despachar 
bagagens e o oferecimento de 
tarifas com desconto para quem 
não utiliza o serviço passaram 
a valer em junho. 

Eduardo Sanovics, presiden-
te da Abear, disse que a mudan-
ça surpreendeu positivamente 
o setor porque 65% dos bilhetes 
vendidos desde então são de 
tarifas, em média, 30% mais ba-
ratas, voltadas aos passageiros 
que viajam sem bagagem. Para 
ele, embora a associação ainda 
não tenha dados consolidados 
sobre a curva de preços das 
passagens aéreas, os primeiros 
levantamentos das companhias 
apontam queda de preços pra-
ticados (ABr).

sileiras tiveram crescimento de 
15,10% na demanda do merca-
do internacional e a oferta nesse 
segmento aumentou 12,32%.

A movimentação de cargas 

domésticas cresceu 8,34% 
em junho, somando 28,3 mil 
toneladas. Nas rotas internacio-
nais, o movimento foi de 20,6 
mil toneladas, crescimento de 

Selic pode cair para 9,25%

a taxa está em 10,25% ao ano. 
Com o aumento dos tributos 

sobre combustíveis, o mercado 
fi nanceiro aumentou levemente 
a projeção para a infl ação, após 
sete reduções seguidas. Entre-
tanto, a projeção para o IPCA 
continua abaixo do centro da 
meta a ser perseguida pelo BC, 
que é 4,5%. Para o mercado fi -
nanceiro, a infl ação vai encerrar 

2017 em 3,33%.
A Selic é um dos instrumen-

tos usados para infl uenciar a 
atividade econômica e conse-
quentemente a infl ação. Quan-
do o Copom diminui os juros 
básicos, a tendência é que o 
crédito fi que mais barato, com 
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação (ABr).
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Reformar a 
administração pública

Quero chamar a 

atenção dos colegas e da 

sociedade brasileira que 

nos lê para um desafi o 

que considero premente 

e que devemos encarar 

de frente

Trata-se da Profi ssiona-
lização e Racionaliza-
ção da Administração 

Pública (administração di-
reta, autarquias, fundações, 
empresas públicas, agências 
reguladoras e fundos de pen-
são). Penso que, no contexto 
de crises e incertezas que 
assombra o País, nosso papel 
como representantes do povo 
é apresentar sugestões para 
uma agenda propositiva. E 
nada mais saudável para a boa 
execução dos serviços públicos 
– uma cobrança reiterada da 
população brasileira-, do que 
melhorar a qualidade desses 
serviços a um custo menor. 
É preciso qualifi car o gasto 
público.

O princípio da efi ciência, 
tão defendido pelos gestores 
e administradores públicos, 
raramente é observado na 
prática, seja por uma buro-
cracia excessiva e engessada, 
seja pela falta de comprometi-
mento de gestores com a coisa 
pública. É preciso voltar o olhar 
para a importância de se ter à 
frente da Administração Pú-
blica gestores efi cientes, que 
estejam, de fato, a serviço do 
bem público. Uma visão mais 
organizacional das relações 
entre o Poder Público e a po-
pulação quebraria esse estigma 
de morosidade e inefi ciência.

Algumas refl exões nos sal-
tam aos olhos quando trata-
mos o tema. Destaco três que 
considero importantes:

Primeiro, a seleção e pro-
moção da meritocracia na 
Administração Pública. Es-
colher as melhores cabeças, 
ou seja, profi ssionais gestores 
que tenham conquistado seu 
espaço por mérito próprio, 
no sentido de garantir a boa 
execução dos serviços públicos 
e, assim, tornar mais efi ciente e 
produtiva a Administração. Por 
essa razão, é preciso reforçar 
a meritocracia.

Mas falar em meritocracia, 
vez por outra, assusta aqueles 
que estão acomodados no fi sio-
logismo e no corporativismo. 
Contudo, no Estado de Goiás, 
por exemplo, implementamos 
um belo trabalho nesse sen-
tido, e que tem dado muito 
certo. Reproduzir esse modelo 
certamente traria também 
resultados positivos em nível 
federal, estadual ou municipal, 
em todos os Poderes. Nada na 
vida é mais gratifi cante que 
alçar voos mais altos por mérito 
próprio.

Segundo, o combate in-
cessante ao fi siologismo e ao 
corporativismo. O profi ssional 
comprometido com os objeti-
vos da instituição é capaz de 
trazer melhores resultados, 
sem estar dependente de 
indicações partidárias ou 
interesses corporativos. O 
fi siologismo, prática política 
lamentável que busca privi-
legiar interesses pessoais ou 
partidários em detrimento 
do bem comum, pode levar a 
condutas imorais e até mesmo 
criminosas. Já o corporativis-
mo pode ser entendido como 

a prevalência da defesa dos 
direitos de uma classe profi s-
sional em relação ao restante 
da sociedade. 

Delfi m Netto, em artigo de 
abril deste ano, ilustra muito 
bem a nova “luta de classes”, 
que ressalta a disputa entre o 
trabalhador do setor privado, 
“nós” – aqueles que produzem 
e reclamam o retorno dos seus 
impostos em bons serviços e 
que vê nos burocratas estatais 
seus grandes inimigos – versus 
“eles”, os servidores públicos 
blindados em direitos adquiri-
dos e inefi cientes na prestação 
dos serviços públicos. Ambos, 
fi siologismo e corporativismo, 
são condutas políticas que 
impedem que a democracia 
brasileira amadureça e se 
solidifi que.

Terceiro, a racionalização 
dos gastos com maior prática 
de austeridade. Para isto, é 
necessário:
 a) A redução drástica de 

Gastos e Custos nos 
Poderes Executivo, Le-
gislativo, Judiciário e 
Ministério Público. E isso 
se traduz na redução das 
estruturas estatais e dos 
cargos comissionados, 
dos gastos e benefícios 
exclusivos, das despesas 
de custeio, etc.

 b) Na votação do teto dos 
salários dos servidores 
públicos. Existe, hoje, 
nos Três Poderes da Re-
pública, percentual signi-
fi cativo de servidores que 
recebem supersalários, 
isto é, valores muito su-
periores ao limite previs-
to constitucionalmente 
para a remuneração do 
funcionalismo público, 
referindo-se ao que ga-
nha um ministro do STF. 

A própria Corte suprema dá o 
aval para situações que desto-
am à realidade socioeconômica 
brasileira ao permitir que o 
teto seja ultrapassado quando 
há acumulação de cargos pre-
vistos pela Constituição. São 
remunerações astronômicas 
se comparadas à realidade em 
que vive quase a totalidade dos 
brasileiros. O servidor público 
já conta com estabilidade e 
bons salários, condições favo-
ráveis e desejáveis por muitos, 
mas que faltam à grande classe 
trabalhadora brasileira.

Profi ssionalizar e racionali-
zar a Administração Pública 
implica em melhorar a quali-
dade de vida da nossa popu-
lação, oferecendo serviços de 
qualidade. No mundo atual, 
demoras e descasos com a 
coisa pública e com o cidadão 
não se justifi cam.

A maturidade da Administra-
ção Pública resulta em mostrar 
ao contribuinte que os recursos 
que eles confi am ao Estado são 
bem empregados em serviços 
públicos de qualidade como 
saúde, educação, transporte, 
saneamento e segurança; e não 
provocar a indignação com má 
distribuição de renda, injustiça 
social e discrepâncias que ge-
ram ainda mais desigualdade.

Somos um País com enorme 
potencial para se recuperar e 
retomar o caminho do desen-
volvimento. Podemos e deve-
mos resgatar a credibilidade 
da Administração. 

(*) - É deputado federal e presidente 
da Executiva do PSDB de Goiás.

Giuseppe Vecci (*)

MPF prorroga 
por seis meses 
trabalhos da 
Lava Jato no Rio

O Conselho Superior do Mi-
nistério Público Federal auto-
rizou ontem (25) a prorrogação 
por seis meses da força-tarefa 
da Operação Lava Jato no Rio 
de Janeiro. A decisão foi to-
mada de forma unânime pelos 
11 membros do conselho, pre-
sidido pelo procurador-geral 
da República (PGR), Rodrigo 
Janot, e integrado também por 
sua sucessora, Raquel Dodge, 
que assumirá o comando da 
PGR em setembro.

A força-tarefa da Lava Jato no 
Rio foi criada em junho de 2016 
para trabalhar em 20 processos 
sobre desvios na Eletronuclear, 
subsidiária da Eletrobrás, cuja 
sede fi ca no estado. De início 
com três procuradores, o grupo 
conta hoje com 10. A decisão 
prorrogou por mais seis meses 
a dedicação exclusiva de cinco 
procuradores que atuam na 
força-tarefa da Lava Jato no 
Rio, que nos últimos meses 
passou a cuidar também de 
outras dezenas de processos 
oriundos das investigações so-
bre desvios na administração do 
ex-governador Sérgio Cabral.

Durante a reunião, Janot elo-
giou a indicação de Dodge como 
sua sucessora, destacando que 
o Ministério Público passará 
pela primeira vez a ser coman-
dado por uma mulher (ABr).

Em julho, a avaliação do 
governo federal atingiu o 
pior patamar desde janeiro 
de 2003, segundo a pesquisa 
Pulso Brasil, realizada pela 
Ipsos. O presidente Michel 
Temer também alcançou o 
maior índice de reprovação 
dos brasileiros (94%). O 
levantamento ainda mostra 
que 95% dos entrevistados 
acreditam que o país está no 
rumo errado.

“O levantamento confi rma 
os altos índices de desapro-
vação do governo federal e 
do presidente Michel Temer. 
Identifi camos que os efeitos 
da crise política e da delação 
premiada de Joesley Batista 
ainda se mantêm. Esse qua-
dro tende a se manter nos 
próximos meses com a pauta 
do aumento de impostos e 
dos combustíveis”, comenta 
Danilo Cersosimo, diretor da 
Ipsos Public Affairs, respon-
sável pelo Pulso Brasil.

A pesquisa também analisou 
a popularidade de 33 nomes 
listados entre políticos e 
personalidades públicos. No 
ranking “Barômetro Político”, 
Temer possui maior desa-
provação com 94%, seguido 
por Eduardo Cunha (93%), 
Aécio Neves (90%), Renan 
Calheiros e Dilma Roussef 

O levantamento confi rma os altos índices de desaprovação do 

governo federal e do presidente Michel Temer.

Justiça nega pedido de 
Cunha para suspender 
divulgação de livro

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ) decidiu, por una-
nimidade, negar provimento ao 
recurso impetrado pelo ex-depu-
tado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
contra a divulgação do livro Diário 
da Cadeia - com trechos da obra 
inédita Impeachment. O autor do 
livro, Ricardo Lísias, usou como 
pseudônimo o nome de Eduardo 
Cunha.

O ex-deputado, que está preso 
em Curitiba, no âmbito da Opera-
ção Lava Jato, alegou que a obra 
literária era ofensiva a sua honra. 
Ele impetrou mandado de segu-
rança para suspender a decisão da 
8ª Câmara Cível do Tribunal, que 
negou a proibição da divulgação 
do livro. Os desembargadores do 
Órgão Especial seguiram o voto 
do relator do processo, desem-
bargador Nagib Slaibi, que negou 
a antecipação cautelar ao mandado 
de segurança e entendeu ser o livro 
de Lysias uma obra de fi cção. 

“Na verdade, trata-se de uma 
obra literária de fi cção, a qual tem 
como pano de fundo a realidade 
política brasileira. Em uma análi-
se preliminar, conclui-se que não 
houve anonimato, vedado pela 
Constituição Federal, e sim a uti-
lização de um pseudônimo em uma 
obra fi ccional”, disse Slaibi (ABr).

Os parlamentares ne-
gociam mudanças no 
fi nanciamento das elei-

ções, no funcionamento dos 
partidos e até na forma de es-
colher vereadores e deputados. 
Mas, para entrar em vigor na 
campanha de 2018, as altera-
ções precisam ser aprovadas 
na Câmara e no Senado até 
setembro.

O deputado Vicente Candido 
(PT-SP), relator da reforma 
política na Câmara, propõe a 
criação de um fundo de R$ 3,5 
bilhões para bancar as eleições 
de 2018. Nos anos seguintes, 
o Fundo Especial de Financia-
mento da Democracia (FFD) 
seria de R$ 2 bilhões. O relatório 
deve ser votado em agosto em 
uma comissão especial e tam-
bém no Plenário da Câmara. A 
criação do FFD divide a opinião 
dos senadores. De um lado, 
parlamentares lembram que o 
STF proibiu o fi nanciamento 
de campanha por empresas e 
que as contribuições de pessoas 
físicas não são sufi cientes para 
cobrir todos os gastos. 

Para o senador José Medeiros 
(PSD-MT), sem a reforma “é 
quase impossível ter eleição”. 

Para entrar em vigor nas próximas eleições, mudanças têm de ser aprovadas na

Câmara e no Senado até setembro.
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Ao dar posse ontem (25), 
em Brasília, ao novo ministro 
da Cultura, Sérgio Sá Leitão, 
o presidente Michel Temer 
pediu que ele ajude as escolas 
de samba do Rio de Janeiro. “O 
carnaval faz parte da cultura e 
do turismo brasileiro. Ainda há 
pouco recebi presidentes das 
escolas de samba que estarão 
contigo hoje. Ajude-os. É pre-
ciso ajudarmos com o apoio do 
governo”, afi rmou.

Antes da posse, dirigentes 
e integrantes de escolas de 
samba do grupo especial do 
Rio de Janeiro se reuniram 
com Temer e disseram que o 
presidente sinalizou apoio do 
governo para que as escolas 
obtenham recursos para o 
Carnaval de 2018, após o corte 
de cerca de R$ 13 milhões feito 
pela prefeitura do Rio.

O deputado Pedro Paulo 
(PMDB-RJ), que também par-
ticipou da reunião, disse que 
Temer assegurou que o governo 
poderá direcionar até R$ 13 

Presidente Temer cumprimenta o novo ministro da Cultura, 

Sérgio Sá Leitão.Comercializar, distribuir e usar 
buzinas à base de gás propano e 
butano em tubos de aerosol pode 
ser proibido. Projeto do deputado 
Lincoln Portela (PRB-MG), tem 
por objetivo tirar do mercado o pro-
duto para uso recreativo e penalizar 
quem descumprir a norma. Algu-
mas cidades e estados brasileiros 
já proibiram a venda e a utilização 
das buzinas. Um decreto estadual 
de 2012 proibiu a comercialização 
e o uso do produto em Goiás. 

O uso da buzina pode prejudicar 
o aparelho auditivo. Se os gases 
forem inalados, podem causar 
desorientação espacial e, em casos 
extremos, a morte. Ao justifi car o 
projeto, Lincoln Portela ressalta o 
perigo que o produto representa à 

saúde, mas defende o uso da buzina 
em situações pontuais.

“Apesar de proibir a comercializa-
ção, distribuição e uso dessa buzina, 
o projeto permite exceções a serem 
regulamentadas pelo Ministério da 
Saúde. Assim, será preservado o uso 
em situações de emergência (comu-
nicação e sinalização a grandes dis-
tâncias), com os devidos cuidados de 
segurança”, argumenta o deputado.

Pelo projeto, os infratores po-
derão ser punidos de acordo com 
previsões do Código de Defesa 
do Consumidor e da lei que trata 
das infrações sanitárias. O projeto 
está em tramitação na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado e 
tem como relator o senador Paulo 
Rocha (PT-PA) (Ag.Senado).
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Congresso enfrenta reforma 
política após o recesso parlamentar
Senadores e deputados voltam do recesso parlamentar no dia 1º de agosto com um tema polêmico e 
urgente na pauta: a reforma política

“O pessoal está desesperado 
porque hoje não tem fi nan-
ciamento de campanha. Di-
nheiro não dá em árvore. Se 
não é privado, vai ter que ser 
público”, disse. O relatório de 
Candido mantém a doação por 
pessoas físicas até o limite de 
10% do rendimento declarado 
no IR. Os candidatos a cargos 
proporcionais (vereadores e 
deputados) poderiam fi nanciar, 
com dinheiro do próprio bolso, 
até 5% da campanha de 2018. 
Mas isso seria proibido para os 

cargos majoritários (prefeito, 
governador, presidente e se-
nador).

O senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) defende a propos-
ta. Para ele, a decisão do STF 
deixou o fi nanciamento “no 
limbo”. “Não se permite mais o 
fi nanciamento privado de em-
presas, mas em compensação o 
fundo partidário não sustenta”, 
afi rmou Ribeiro. De outro lado, 
parlamentares alertam que a 
criação do FFD pode enfrentar 
desgaste social e econômico. 

O líder do PMBD, senador 
Raimundo Lira (PB), avalia 
que a aprovação da matéria vai 
depender da opinião pública 
e da situação fi nanceira do 
País. “As eleições precisam ser 
fi nanciadas diretamente pelo 
próprio eleitor, não via Tesouro 
Nacional. Via Tesouro é um 
fi nanciamento compulsório. Na 
medida em que o eleitor vá se 
acostumando a doar aos seus 
candidatos, acho que seria o 
melhor sistema”, avalia Lira 
(Ag.Câmara).

Desaprovação a Temer atinge 
maior índice de rejeição

empatados com 80%, e José 
Serra (75%).

Por outro lado, os melhores 
avaliados são o juiz Sérgio Moro 
(64%), Luciano Huck (45%) 
e o ex-juiz Joaquim Barbosa 
(44%). Na sequência está o 
ex-presidente Lula da Silva 
(29%), Cármen Lúcia (28%) e 
Rodrigo Janot (24%). 

Outras personalidades que 
foram avaliadas quanto ao 
índice de desaprovação e apro-
vação são: Fernando Henrique 
Cardoso (71% e 11%, respec-
tivamente); Geraldo Alckmin 
(67% e 15%, respectivamente); 
Antonio Palocci (65% e 3%); 
Rodrigo Maia (60% e 4%); Ma-
rina Silva (59% e 21%); Gilmar 
Mendes (58% e 5%); Romero 

Jucá (57% e 2%); Jair Bolso-
naro (53% e 15%); Ciro Gomes 
(52% e 10%); Romário (51% 
e 15%); Henrique Meirelles 
(50% e 5%); Marcelo Crivella 
(47% e 11%); Roberto Justus 
(47% e 17%); João Doria (45% 
e 17%); Paulo Skaf (45% e 
6%); Tasso Jereissati (44% 
e 5%); Nelson Jobim (44% e 
4%); Luciana Genro (44% e 
4%); Ayres Brito (41% e 3%); 
Edson Fachin (41% e 15%) e 
Deltan Dallagnol (36% e 11%).

Com margem de erro de 3 
pontos percentuais, a pesqui-
sa realizou 1.200 entrevistas 
presenciais em 72 municípios 
brasileiros. Fonte e mais infor-
mações: (https://www.ipsos.
com/pt-br).

Temer promete ajuda federal a 
escolas de samba do Rio

milhões para o Carnaval do Rio 
de 2018. “O presidente falou que 
se não tiver nenhum recurso 
privado, ele vai colocar tudo 
do orçamento da União”, disse 
o deputado. Segundo Pedro 
Paulo, o presidente foi receptivo 
e rápido na tomada de decisão 
para determinar que os minis-
tros da Cultura e do Turismo que 
criassem soluções para suprir o 
valor de R$ 13 milhões.

O presidente da Estação Pri-

meira de Mangueira, Francisco 
Carvalho, conhecido como 
Chiquinho da Mangueira, disse 
que Temer “garantiu” que vai 
buscar um caminho para ajudar 
o carnaval do Rio de Janeiro. 
“Viemos pedir ao presidente 
que ele completasse esse corte 
que foi feito e ele garantiu que o 
governo federal vai ajudar atra-
vés dos ministérios da Cultura e 
do Turismo”, disse o presidente 
da Mangueira (ABr).

Projeto proíbe venda de 
buzinas a gás
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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de abril de 2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, por conferência telefônica: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. 3. Composição da 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Cassio Colli Badino de Souza Leite,
para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 (em conjunto, as “Demonstrações Financeiras da Companhia”), para 
posterior apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), bem como autorizar a publicação das
Demonstrações Financeiras da Companhia; e (b) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem 
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das
matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (a)
aprovar e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, para posterior apreciação dos acionistas em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; e (b) autorizar os administradores
da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros
do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem (Presidente),
Cassio Colli Badino de Souza Leite (secretário). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam.
Barueri, 27 de abril de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente, Cassio Colli Badino 
de Souza Leite - Secretário. JUCESP nº 244.476/17-2 em 31/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de abril de 2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré,
CEP 06460-120. 2. Publicações: O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos
Auditores Independentes da KPMG Auditores Independentes (“KPMG
edição do dia 28 de abril de 2017, nas páginas 73 a 77 e no jornal “JNotícias”, na edição do dia 28 de abril de 2017, nas páginas 5 
e 6. 3. Presença
a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das
Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, para 

Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Cassio Colli
Badino de Souza Leite, para secretariá-la. 5. Ordem do Dia: I. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras
da Companhia: (a) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e dos demais documentos e infor-
mações necessárias referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; II. Proposta de Destinação do Lucro
Líquido: (b) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016; III. Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia: (c) 
administradores da Companhia para 2017; e IV. Autorização aos Administradores: (d) autorizar os administradores da Companhia
para a prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da Companhia.
6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de 
sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; II. Relatório Anual da Administração e Demonstrações
Financeiras da Companhia: (a) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acom-
panhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016, auditadas pela KPMG, na forma do Anexo 6.II.(a)
III. Proposta de Destinação do Lucro Líquido: (b) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro líquido referente 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor total de R$104.022.271,63 (cento e quatro milhões, vinte e dois 
mil, duzentos e setenta e um Reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma: (i) R$978.926,70 (novecentos e setenta e oito mil,
novecentos e vinte e seis Reais e setenta centavos) para a absorção total dos prejuízos acumulados indicados nas Demonstrações 
Financeiras da Companhia; (ii) R$5.152.167,25 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete Reais e vinte
e cinco centavos) para a constituição de reserva legal da Companhia, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; 
e (iii) R$97.891.177,68 (noventa e sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e setenta e sete Reais e sessenta e oito cen-
tavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, sendo que (a) R$45.200.112,19 (quarenta e cinco milhões,
duzentos mil, cento e doze Reais e dezenove centavos) foram distribuídos a título de dividendos intercalares conforme aprovado em
ata de Reunião da Diretoria da Companhia ocorrida em 09 de novembro de 2016; e (b) R$52.691.065,49 (cinquenta e dois milhões, 
seiscentos e noventa e um mil, sessenta e cinco Reais e quarenta e nove centavos) são ora distribuídos a título de dividendos adi-
cionais; IV. Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia: (c)
administradores da Companhia para o exercício social de 2017 em até R$500.000,00 (quinhentos mil Reais), cabendo ao Conselho 
de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em
reunião do Conselho de Administração a ser oportunamente convocada; e V. Autorização aos Administradores: (d) autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas
pela acionista da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. 
Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
Presidente da Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem. Secretário: Cassio Colli Badino de Souza Leite. Acionista presente: Hypermar-
cas S.A., representada por seu Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira, e
por sua Diretora Executiva Jurídica e de Compliance, Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem. Barueri, 29 de abril de 2017. Confere com 
a original lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente, Cassio Colli Badino de Souza Leite - Secretário.
JUCESP nº 244.475/17-9 em 31/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ n° 08.440.459/0001-18 - NIRE 35300336437

Errata da Ata de AGE realizada em 29/05/2017
Na publicação da Ata de AGE realizada em 29/05/2017 às 11 hs, publicada neste jornal, no dia 
19/07/2017, no número de registro da JUCESP, onde se lê: Jucesp nº 172.343/17-3 em 13/04/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral., leia-se: Jucesp nº 294.341/17-1 em 26/06/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ruasinvest Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864

Extrato da Ata de AGOE Realizada dia 30 de dezembro de 2015.
Aos 30/12/15, 10 hs, na Sede. Convocação: Dispensada. Publicações: Balanço patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/14, 
publicados no: a) “DOESP” e b) “Folha de São Paulo”, ambos na edição de 16/12/15. Mesa: Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). Deliberações: 
a) aprovar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/14 e 2013, bem como parecer a respeito emitido pelos auditores 
da KPMG Auditores Independentes, sendo dispensada, pelos acionistas, a leitura de tais documentos por serem de conhecimento geral; b) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício 
findo 31/12/14, no valor de R$ 48.807.178,31, que será destinado da seguinte forma: i) R$ 2.440.358,91 para a Reserva Legal; ii) R$ 23.183.409,70, para dividendo mínimo obrigatório; e iii) 
R$ 23.183.409,70, para reserva de lucros a realizar; c) aprovar a distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio no montante de R$ 4.950.000,00, o qual será deduzido 
15% a título de imposto de renda, perfazendo a quantia de R$ 4.207.500,00; d) aprovar o aumento do capital da social, passando este de R$ 273.000.000,00 para R$ 321.000.000,00, tota-
lizando um aumento de R$ 48.000.000,00. Referido aumento de capital advêm do aproveitamento da conta de dividendos a pagar aos acionistas, no valor de R$ 23.183.409,70, aproveitamento 
da conta de reserva de lucros a realizar, no valor de R$ 23.650.186,19, e saldo da conta de adiantamentos para futuros aumentos de capital (AFAC), no valor de R$ 1.166.404,11 Mencionada 
distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio dar-se-á, em até 365 dias corridos da presente data, proporcionalmente às participações dos acionistas no capital social. 
Em virtude da presente deliberação, o Artigo 5º, do Estatuto passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital da Sociedade é de R$ 321.000.000,00, dividido em ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - As ações serão representadas por títulos múltiplos ou simples, que serão assinados por 2 Diretores. Todas as despesas de desdobramento 
ou substituição do títulos ou certificados de ações correrão por conta do acionista. § 2º - Os aumentos de capital subscrito decorrentes de capitalização de lucros e/ou reservas serão efetu-
ados sem aumento do número de ações da Sociedade. § 3º - Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de novas ações, a ser exercido no prazo de 30 dias da publicação 
da Ata de Assembleia Geral que deliberar a respeito do aumento de capital. § 4º - Os acionistas poderão ceder seu direito de preferência.”; e e) consolidar o Estatuto Social da Companhia, 
cuja íntegra consta do Anexo 1. Nada mais. SP, 30/12/15. André Guilherme Gil Guimarães - OAB/SP nº 304.867. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, da Sede e da Duração 
- Artigo 1º - Sob a razão social Ruasinvest Participações S.A., fica constituída uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 
Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 5º andar, Sala 2, Torre Oeste, Brooklin Paulista Novo, CEP 04.578-000, Capital do Estado de São Paulo. § Único 
- A Sociedade poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou exterior, fixando, para os fins legais, 
o capital de cada uma delas, a ser destacado do capital social. Artigo 3º - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Do Objeto Social - Artigo 4º - A Sociedade tem por 
objeto a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, podendo ainda exercer a representação de qualquer natureza, inclusive comercial. Capítulo III - Do 
Capital Social - Artigo 5º - O capital da Sociedade é de R$ 321.000.000,00, dividido em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - As ações serão representadas por títulos 
múltiplos ou simples, que serão assinados por 2 Diretores. Todas as despesas de desdobramento ou substituição do títulos ou certificados de ações correrão por conta do acionista. § 2º - Os 
aumentos de capital subscrito decorrentes de capitalização de lucros e/ou reservas serão efetuados sem aumento do número de ações da Sociedade. § 3º - Os acionistas terão direito de 
preferência para a subscrição de novas ações, a ser exercido no prazo de 30 dias da publicação da Ata de Assembleia Geral que deliberar a respeito do aumento de capital. § 4º - Os acio-
nistas poderão ceder seu direito de preferência. Artigo 6º - Cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - Nenhum acionista poderá ceder, 
alienar, ou, de qualquer modo, vender, transferir, gravar ou onerar, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, suas ações da Sociedade ou direitos de preferência à subscrição das mesmas, 
sem que previamente ofereça tais ações ou direitos aos demais acionistas, de acordo com o disposto nos parágrafos seguintes. § 1º - O acionista que pretender alienar suas ações ou 
direitos, no todo ou em parte, deverá primeiramente comunicar seu propósito aos demais acionistas, por escrito e mediante protocolo, especificando o número de ações que pretende vender, 
o preço, condições de pagamento e o nome do interessado na aquisição dessas ações, ainda que acionista da Sociedade, bem como os demais esclarecimentos que julgar convenientes. § 
2º - Recebida a Comunicação que trata o § anterior, os acionistas aos quais as ações ou direitos foram oferecidos terão o prazo de 60 dias para aceitar ou não a oferta. § 3º - As ações ou 
direitos em relação aos quais os demais acionistas se manifestarem pelo não exercício de seu direito de preferência ou silenciarem sobre a intenção de exercê-lo dentro do prazo determinado 
pelo § 2º deste Artigo poderão ser alienados ao terceiro interessado nas mesmas condições transcritas na comunicação que tiver sido feita aos demais acionistas. Na eventualidade da 
alienação não se concluir no prazo seguinte de 60 dias e se o ofertante desejar dispor das ações em condições diferentes àquelas originalmente informadas aos demais acionistas, o proce-
dimento indicado nos parágrafos anteriores deverá ser novamente observado, e assim sucessivamente até que todas as ações sejam vendidas, cedidas ou transferidas, em conformidade 
com a intenção de seu proprietário. § 4º - Toda e qualquer venda, cessão ou transferência de ações ou de direitos à sua subscrição que for realizada sem a observância ao disposto neste 
Artigo será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 8º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria constituída de 3 Diretores, 
acionistas ou não, mas todos residentes no País, eleitos pelos acionistas em Assembleia Geral. Artigo 9º - A Sociedade será sempre representada através da assinatura de 2 Diretores, 
independentemente de sua ordem de nomeação. Artigo 10 - O mandato da Diretoria será de 3 anos. Todos os Diretores deverão permanecer em exercício até a investidura de seus suces-
sores, podendo ser reeleitos. § Único - A remuneração dos Diretores será estabelecida e distribuída entre os mesmos, de acordo com o que for determinado pelos acionistas. Artigo 11 - 
Ocorrendo vaga, por qualquer motivo, de um dos cargos da Diretoria, caberá aos acionistas promoverem o preenchimento do cargo, por pessoa que o exercerá, interinamente, até a primeira 
Assembleia Geral que vier a ser realizada após o evento, quando se proverá o cargo em definitivo. § Único - O Diretor que for designado nos termos deste artigo exercerá as suas funções 
pelo prazo restante do mandato do Diretor que for substituído. Artigo 12 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos neces-
sários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por Lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, quando 
instalado. Seus poderes incluem, mas não estão limitados a, entre outros, os suficientes para: a) zelar pela observância das Leis e deste Estatuto; b) zelar pelo cumprimento das deliberações 
tomadas nas Assembleias Gerais e nas próprias reuniões; c) administrar, gerir e superintender os negócios sociais; d) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou 
necessários. § 1º - A representação da Sociedade, em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou 
municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, compete a qualquer um dos Diretores. § 2º - A Diretoria poderá, em reunião, indicar qualquer 
Diretor, ou autorizar a outorga de mandato a terceiros para, isoladamente, praticar atos de atribuição da Diretoria ou de qualquer Diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticos 
conferidos por este Estatuto ou pela Diretoria, a ela própria ou a qualquer Diretor. Artigo 13 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos 1 vez por mês. As reuniões serão 
presididas pelo Diretor que na ocasião for escolhido. § 1º - As reuniões serão sempre convocadas por qualquer um dos Diretores. Para que possam se instalar e validamente deliberar, é 
necessária a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois, se só houver 2 Diretores em exercício. § 2º - As deliberações da Diretoria 
constarão de atas lavradas em livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente da reunião, em caso de empate, também o voto de desempate. Artigo 14 - Nas 
ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, este, sujeito o ato à aprovação da Diretoria, poderá indicar um substituto para servir durante sua ausência ou impedimento. O 
substituto do Diretor exercerá todas as funções e terá os poderes, direitos e deveres do Diretor substituído. § Único - O Diretor substituto poderá ser um dos demais Diretores que, neste caso, 
votará nas reuniões da Diretoria por si e pelo Diretor que estiver substituindo. Artigo 15 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Sociedade por 2 Diretores, devendo especi-
ficar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Artigo 16 - São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador, ou funcionários, que a envolverem em obrigações, relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto 
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelos acionistas representando, no mínimo, 75% do capital 
social. Capítulo V - Das Assembléias Gerais - Artigo 17 - As Assembleias Gerais serão Ordinárias e Extraordinárias. As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos quatro meses 
seguintes ao término do ano social e as Extraordinárias sempre que houver necessidade. Artigo 18 - As Assembleias Gerais serão presididas por um acionista ou por pessoa indicada pelos 
acionistas, escolhida por maioria de votos dos presentes. Ao presidente da Assembleia cabe a escolha do secretário. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal - Artigo 19 - O Conselho Fiscal, 
quando em funcionamento, será composto por 3 membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, entre pessoas naturais, residentes e domiciliadas no País e 
possuidoras das exigências contidas no artigo 162, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, podendo ser reeleitos em conjunto ou separadamente. § 1º - O Conselho Fiscal não terá 
função permanente e só será instalado quando ocorrer o previsto no artigo 161, § 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. § 2º - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá 
as atribuições e poderes que a Lei confere. § 3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e transcritas no livro de “Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”. 
Capítulo VII - Do Ano Fiscal, do Balanço e dos Lucros - Artigo 20 - O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, serão 
elaboradas as demonstrações financeiras, observadas as disposições legais vigentes. Artigo 21 - O saldo dos lucros terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, mediante reco-
mendações dos órgãos de administração da Sociedade, se for o caso. § Único - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% 
do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a) quota destinada à constituição de reserva legal; b) importância destinada à formação de reservas para contin-
gências, e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e c) lucros a realizar, transferidos para a respectiva reserva, e lucro anteriormente registrados nessa reserva 
que tenham sido realizados no exercício. Capítulo VIII - Da Dissolução e da Liquidação - Artigo 22 - A Sociedade será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos legais ou por decisão 
da Assembleia Geral. § Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. 
Artigo 23 - No caso de falecimento, incapacidade ou interdição de qualquer um dos sócios, seus ascendentes em 1º grau (pais) e/ou descendentes em 1º grau (filhos) somente serão admi-
tidos na Sociedade, na qualidade de sócios detentores das ações do sócio falecido, incapaz ou interditados. § 1º - Não havendo ascendentes em 1º grau e/ou descendentes em 1º grau, será 
expressamente proibida a admissão dos demais herdeiros, na qualidade de cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, a qualquer título sob qualquer condição. § 2º - Ocorrendo as hipóteses 
constantes no § acima ou, caso os ascendentes em 1º grau e/ou descendentes em 1º grau não queiram ingressar na Sociedade, os haveres serão apurados e pagos de acordo com o disposto 
nos parágrafos terceiro, quarto, quinto e sexto, abaixo. § 3º - No caso de apuração de haveres por falecimento a apuração dos haveres do sócio falecido será realizada por uma instituição 
financeira de investimento de primeira linha ou por empresa de auditoria escolhida pela totalidade dos acionistas remanescentes. § 4º - No caso de apuração de haveres por impedimento de 
um dos acionistas, a apuração dos haveres do sócio impedido será realizada por uma instituição financeira de investimento de primeira linha ou por empresa de auditoria escolhida pela 
totalidade dos acionistas, incluindo o acionista impedido. § 5º - Em ambos os casos citados, no § terceiro e § quarto, uma instituição financeira de investimento de primeira linha ou empresa 
de auditoria escolhida utilizará o critério de avaliação mais adequado no momento da realização da referida avaliação. § 6º - Os resultados apurados de acordo com a avaliação, acima, 
deverão ser pagos aos herdeiros, meeiros ou sucessores em até 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo que a primeira deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data da 
aprovação da avaliação, conforme disposto no § quinto, acima, e as parcelas subsequentes serão corrigidas pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, 
desde a data da entrega da avaliação à sociedade, até o seu efetivo pagamento. Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 24 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas deste Estatuto. Artigo 25 - Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. “Confere com original 
lavrado em livro próprio” São Paulo, 30 de dezembro de 2015. Paulo José Dinis Ruas - Presidente; Sérgio Luiz Pereira de Macedo - Secretário. Jucesp nº 165.829/16-3 em 18/04/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CPE - Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17/05/2017

Data: 17/05/2017; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e Em-
preendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida Pau-
lo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações:)
Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º
do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini secretariada por
mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do
dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial Encerrado, Demonstração das Muta-
ções do Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 31/12/2015, Relatório da Direto-
ria: publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 04 de maio de 2017:
Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição
da Assembléia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do
exercício no importe de R$ 1.668.880,04 (hum milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta
reais e quatro centavos); b-2) O saldo do lucro no importe de R$ 31.708.720,75 (trinta e um milhões, sete-
centos e oito mil, setecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) será levado para reserva estatutária;
c) Aprovado por unanimidade a distribuição de dividendos aos senhores acionistas na proporção das ações
possuídas de cada tipo no importe de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) mediante utiliza-
ção parcial da reserva de lucros do exercício de 2012 no importe de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e
duzentos mil reais); d) Ratificada por unanimidade a aprovação e distribuição de dividendos, no im-
porte de R$ 55.891.000,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil reais), pela Assem-
bleia Geral dos Senhores Acionistas realizada em 18/01/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o nº 46.213/08-9, em seção de 08/02/2008, estando pendente de pagamento somente os divi-
dendos devidos à acionista Dina Rosa Bosellini no valor de R$ 896.532,00 (oitocentos e noventa e seis mil,
quinhentos e trinta e dois reais); d) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade
que a diretoria que será eleita pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; e) Remune-
ração do Conselho de Administração: Por unanimidade foi mantida a remuneração global do Conselho de
Administração em exercício no importe de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais), ficando estabe-
lecido que a remuneração de cada conselheiro já foi objeto de deliberação em reunião dos membros do
Conselho de Administração com observância do preceito contido no § 6º do artigo 18 dos Estatutos Sociais.
Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nin-
guém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida,
aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 17 de maio de 2017. (aa.) (aa.)
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa, Antonio
Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilber-
to Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani,
Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. Dr. Gilberto
Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 17 de
maio de 2017. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretario da
Mesa. JUCESP nº 311.875/17-8 em 05.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2017, às 10,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2)  Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3)  Mesa Diretora: Presidente, João Vaz 
Gomes, Diretor Presidente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em 
vista a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por 
Ações. 5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado 
do Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016, publicadas em 
29/04/2017 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios, que aqui vão anexas; (b) Apresentação, 
discussão e deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2016; (c) Eleição ou reeleição dos membros 
da Diretoria para o período de 30 de abril de 2017 até 30 de abril de 2018, e fi xação de seus honorários; (d) Instalação ou não do 
Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as 
matérias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi 
aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação e as demais peças das Demonstrações Financeiras 
encerradas em 31/12/2016; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário 
de 2016, que não foram objeto específi co de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, fi cando assim, ora aprovadas 
e ratifi cadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que 
a assembleia pudesse livremente deliberar sob a nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se “in totum” 
os atuais Diretores da Companhia, com troca nos cargos de Presidente e Superintendente, e com mandato desta data até 30 
de abril de 2018, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. Antonio Figueiredo Ruas, português, casado, empresário, 
Cédula de Identidade nº 1.627.535-4/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.740.108-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Tuiugue 
nº 74, Apartamento 71; (c.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba 
nº  1.179; (c.1.3)  Para Diretor Administrativo, o Sr.  Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos 
Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.4) Para Diretores Adjuntos: (c.4.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, 
Cédula de Identidade nº  2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº  020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda 
dos Guaiases nº 184; (c.4.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de 
Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto 
Assunção nº 321; (c.4.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro 
nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; 
(c.4.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/SSP-SP, 
CPF/MF. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.5) Os Diretores Presidente, 
Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do colegiado, os 
quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.6) Os Diretores ora eleitos, tomam novamente posse de seus cargos, neste 
ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; 
(c.7) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João Vaz Gomes, retro qualifi cado, inclusive 
quanto à Certifi cação Digital; (d) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a palavra a 
disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 
7) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos 
Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada 
a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11%; 2) José Ruas Vaz - 10%; 
3) Manuel Bernardo Pires de Almeida - 6,5%; 4) Francisco Pinto - 5,5%; 5) Marcelino Antonio da Silva - 5,5%; 6) Daniel Cepera 
Moreira - 2%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5%; 9) p.p. de José de Figueiredo Alves, Matilde 
dos Anjos Teixeira Alves - 5%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10%; 11) p.p. do Espólio de Antonio de Figueiredo Alves, Antonio 
Roberto Berti - 5%; 12) João Vaz Gomes - 3%; 13) Carlos de Abreu - 5%; 14) p. Ultra S.A. - Transportes Interurbanos, por ações em 
Tesouraria, Antonio Figueiredo Ruas e João Vaz Gomes - 6%; 15) Marco Antonio Pereira de Abreu - 6%; 16) Elvira Risso Alexandre 
Videira - 2,5%; 17) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,25%; 18) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 1,25%; 
19) Antonio Figueiredo Ruas - 5,5%. Total Presente: 100%. 9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fi el da original 
lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. 
São Paulo, 30 de abril de 2017. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa. b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. 
Visto Advogado. JUCESP sob nº 280.739/17-5, em 20/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2017, às 11,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista 
a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016, publicadas em 
29/04/2017 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios, que aqui vão anexas; (b) Apresentação, 
discussão e deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2016; (c) Eleição ou reeleição dos mem-
bros da Diretoria para o período de 30 de abril de 2017 até 30 de abril de 2018, e fi xação de seus honorários; (d) Instalação 
ou não do Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: 
Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quan-
to segue: (a) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação e as demais peças das 
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2016; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados 
pela Diretoria no ano calendário de 2016, que não foram objeto específi co de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse 
ano, fi cando assim, ora aprovadas e ratifi cadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os 
seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida 
a questão, reelegeu-se “in totum” os atuais Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2018, a sa-
ber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. Antonio Figueiredo Ruas, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 1.627.535-4/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.740.108-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Tuiugue nº 74, Apartamento 
71; (c.1.2)  Para Diretor Superintendente, o Sr.  João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; 
(c.1.3) Para Diretor Administrativo, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
de Estrangeiro nº  W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº  002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos 
Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.4) Para Diretores Adjuntos: (c.4.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empre-
sário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda 
dos Guaiases nº 184; (c.4.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de 
Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto 
Assunção nº 321; (c.4.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro 
nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera 
nº 50; (c.4.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/
SSP-SP, CPF/MF. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.5) Os Diretores 
Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do 
colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.6) Os Diretores ora eleitos, tomam novamente posse de seus 
cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade; (c.7) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João Vaz Gomes, retro qualifi cado, 
inclusive quanto à Certifi cação Digital; (d) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a 
palavra à disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral 
Ordinária. 07) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa dire-
tora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo 
ser levada a registro na Jucesp. 08) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11%; 2) José Ruas 
Vaz - 10%; 3) Manuel Bernardo Pires de Almeida - 6,5%; 4) Francisco Pinto - 5,5%; 5) Marcelino Antonio da Silva - 5,5%; 6) Daniel 
Cepera Moreira - 2%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5%; 9) p.p. de José de Figueiredo Alves, 
Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10%; 11) p.p. do Espólio de Antonio de Figueiredo 
Alves, Antonio Roberto Berti - 5%; 12) João Vaz Gomes - 3%; 13) Carlos de Abreu - 5%; 14) p. Viação Rápido Brasil S.A., por 
ações em Tesouraria, Antonio Figueiredo Ruas e João Vaz Gomes - 6%; 15) Marco Antonio Pereira de Abreu - 6%; 16) Elvira Risso 
Alexandre Videira - 2,5%; 17) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,25%; 18)  Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 
1,25%; 19) Antonio Figueiredo Ruas - 5,5%. Total Presente: 100%. 09) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fi el da 
original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas pre-
sentes. São Paulo, 30 de abril de 2017. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. 
Visto Advogado. JUCESP sob nº 311.495/17-5, em 04/07/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Após três anos fora do mercado fi nanceiro, a 
Grécia colocou ontem (25) um total de 3 bilhões 
de euros em títulos de cinco anos, a uma taxa 
de juros de 4,625%. 

Segundo informou o governo, a demanda 
deste bônus com vencimento em 2022 foi de 
6,5 bilhões de euros, mais que o dobro do obje-
tivo, e mais de 200 investidores demonstraram 
interesse em adquirir os títulos.

Em um comunicado, o governo de Alexis 
Tsipras afi rmou que o sucesso desta volta ao 

Grécia volta ao mercado fi nanceiro

O cultivo de cacau poderá 
contar com novos mecanismos 
de incentivo à produção, indus-
trialização e comercialização do 
produto em categoria superior, 
a partir de parâmetros a serem 
defi nidos pelo poder público. 
É o que estabelece o projeto 
que institui a Política Nacional 
de Incentivo à Produção de 
Cacau de Qualidade. A proposta 
aguarda inclusão na Ordem do 
Dia para votação pelo Plenário 
do Senado.

Entre as diretrizes da política 
pública estão o desenvolvimen-
to tecnológico da cacauicultu-
ra, a colaboração entre entes 
públicos e setor privado, a 
valorização do cacau do Brasil 
e o acesso a mercados que 
demandam maior qualidade 
no produto. O projeto deter-
mina que o setor público faça 
parcerias entre entes públicos 
e com o setor privado; apoie o 
comércio interno e externo de 
cacau de qualidade superior; 
estimule a pesquisa e desen-

volvimento; e ofereça linhas 
de crédito voltadas ao cacau 
de qualidade.

O texto estabelece ainda que 
as características físicas, quími-
cas e sensoriais do cacau, de 
acordo com processos de aná-
lise e certifi cação reconhecidos 
pelo poder público, devem ser 
observadas para que se consi-
dere a categoria superior desse 
produto. Atualmente, os esta-
dos de Rondônia, Bahia, Pará e 
Espírito Santo são os maiores 
produtores de cacau no Brasil. 
O projeto já foi aprovado na 
Comissão de Agricultura, onde 
foi relatado pelo senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO).

Em seu relatório, Raupp res-
salta que o conjunto de diretri-
zes não apenas tem o objetivo 
de garantir o equilíbrio entre 
produção e meio ambiente, mas 
o de proporcionar melhores 
condições de trabalho a seg-
mentos da agricultura familiar 
que se dedicam à cacauicultura 
nacional (Ag.Senado).

O cultivo de cacau poderá contar com novos mecanismos de 

incentivo à produção, industrialização e comercialização.

Divulgação/Secom-ES

Proposta incentiva a 
produção de cacau

De janeiro a junho, a 
receita com vendas de 
produtos brasileiros ao 

mercado árabe somou US$ 
6,05 bilhões, um crescimen-
to de 15,54% em relação ao 
mesmo período de 2016. Esse 
valor corresponde a 5,62% das 
exportações totais do País no 
primeiro semestre do ano.

Os três principais comprado-
res de produtos brasileiros no 
mundo árabe seguiram a mesma 
tendência de crescimento. A 
Arábia Saudita, com aumento 
de 10,98% em exportações 
do Brasil, atingiu US$ 1,37 bi-
lhão; em seguida, os Emirados 
Árabes Unidos, com US$ 1,08 
bilhão, cresceram 19,42% e a 
Argélia que, com US$ 684,70 
milhões, teve crescimento de 
26,44%. Já o Egito, 4º destino 
das exportações brasileiras 
para os árabes apresentou uma 
queda de 25,23% em relação 
ao primeiro semestre de 2016. 

Exportações brasileiras para os árabes 
crescem no primeiro semestre

As exportações do Brasil para os países árabes apresentaram crescimento no primeiro semestre de 
2017, segundo dados do MDIC, compilados pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira

“A grave situação econômica 
do Egito é a principal explicação 
para a queda nas exportações. 
Desde o início vínhamos ob-
servando essa tendência que 
agora se consolida”, explica o 
diretor-geral da Câmara Árabe, 
Michel Alaby. No período, mais 
uma vez açúcar e as carnes e 
minérios fi caram no topo das 
exportações do Brasil para os 
países árabes. 

Juntos, os três itens somam 
US$ 4,48 bilhões, ou 74% dos 
US$ 6,05 bilhões exportados 
entre janeiro a junho deste 
ano para os árabes. “Ainda 
que tenhamos observado uma 
pequena queda nas exporta-
ções de carnes (2,73%), em 
função da operação carne fraca 
e diminuição das compras pelo 
Egito, este ainda é um item de 
extrema importância na balan-

ça entre o Brasil e os países da 
Liga Árabe, totalizando, apenas 
neste primeiro semestre, US$ 
1,77 bilhão, atrás apenas do 
açúcar, com US$ 2,13 bilhões 
no período”, analisa Alaby. Os 
minérios cresceram 132,57% no 
período, somando US$ 564,52.

“O primeiro semestre deste 
ano foi um período de muito 
trabalho para a Câmara Árabe, 
que trabalho intensamente para 
ajudar a minimizar o quanto 
possível o impacto nas exporta-
ções brasileiras de carnes para 
os países árabes”, comenta o 
presidente da Câmara Árabe, 
Rubens Hannun. Ele conta que 
várias missões foram realizadas 
e, “juntamente com o Ministé-
rio da Agricultura e entidades 
do setor foi possível reverter 
situações negativas, o que está 
refl etido na queda, considerada 
pequena diante dos problemas 
enfrentados este ano”, explica 
Hannun (CCAB).
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mercado “confi rma o bom comportamento da 
economia grega, que está fazendo um progresso 
constante para a saída defi nitiva da crise e dos 
programas de resgate”. Segundo o comunicado, 
o interesse de mais de 200 investidores pelo 
bônus “constitui um voto de confi ança da comu-
nidade investidora internacional no progresso 
da economia grega”.

O leilão foi dirigido especifi camente para 
resgatar um bônus emitido também em 2014 
pelo então governo do conservador Andonis 

Samaras, cujo rendimento era de 4,95%. O valor 
nominal dos bônus que venciam em 2019 era de 
4,03 bilhões de euros, de modo que a demanda 
superou amplamente este volume.

O governo tinha colocado como meta alcançar 
um rendimento que estivesse abaixo dos 4,95% 
e dar com isso um primeiro passo para a eman-
cipação da Grécia dos programas de assistência 
fi nanceira. O terceiro resgate, cujo desembolso 
máximo será de 86 bilhões de euros, vence em 
agosto de 2018 e a partir dessa data a Grécia deverá 
se fi nanciar exclusivamente nos mercados, ou 
solicitar nova ajuda caso necessite (Agência EFE).

Moro 
mantém 
bloqueio 
de Lula em 
previdência 
privada

São Paulo - O juiz federal 
Sérgio Moro, da Operação 
Lava Jato em primeira ins-
tância, ordenou ontem (25), 
que a BrasilPrev Seguros 
e Previdência mantenha o 
bloqueio de R$ 9 milhões 
do ex-presidente Lula. Moro 
vetou qualquer “movimenta-
ção ou resgate” do valor “até 
nova determinação judicial”.

“Eventual resgate aguar-
dará o julgamento da ape-
lação contra a sentença 
criminal e será objeto de 
comunicação expressa”, 
determinou o magistrado.

O bloqueio dos ativos do 
ex-presidente, até o mon-
tante de R$ 10 milhões, foi 
ordenado por Moro dois dias 
depois que ele condenou 
Lula a nove anos e seis meses 
de prisão por corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro no 
caso tríplex do Guarujá. Ini-
cialmente, em quatro contas 
do ex-presidente, o Banco 
Central havia encontrado R$ 
606 mil. Na semana passada, 
a BrasilPrev comunicou 
Moro que tinha embargado 
R$ 7,19 milhões de Lula em 
plano de previdência empre-
sarial e mais R$ 1,84 milhão 
em plano de previdência 
individual (AE).
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Neste tipo de golpe, dados de consumidores são 
utilizados por criminosos para abertura de contas 
de celulares ou compra de aparelhos, por exemplo. 

Os dados são do Indicador Serasa Experian de Tentativas 
de Fraude e foram divulgados ontem (25), em São Paulo.

Quando a fraude na telefonia funciona, ela serve como 
uma porta de entrada para os fraudadores aplicarem golpes 
de maior valor em outros setores da economia. Os golpistas 
costumam comprar telefones para ganharem um compro-
vante de residência e, assim, abrir contas em bancos para 
pegar talões de cheque e cartões de crédito e, ainda, fazer 
empréstimos bancários em nome de outras pessoas.

O setor de Serviços vem em seguida no ranking de segmen-
tos com mais tentativas de fraude identifi cadas de janeiro 
a maio deste ano: 233.092, representando 29,8% do total. 
Em terceiro lugar estão os bancos e as fi nanceiras com 
23,9% de participação e 187.203 tentativas. O quarto setor 
mais afetado pelas tentativas nos cinco primeiros meses do 
ano foi o Varejo, com 47.452 tentativas e participação de 
6,1%. Os demais segmentos representaram 1,6% do total.

Em maio deste ano, 164.988 tentativas de fraude foram 
aplicadas em todos os segmentos, o que representa um au-
mento de 19,7% em relação a abril do mesmo ano, quando 
o indicador apontou 137.856 tentativas. Na comparação de 
maio deste ano em relação ao mesmo período de 2016, o 
crescimento nas tentativas foi de 12,3%.

Golpes têm ambiente propício
Segundo economistas da Serasa Experian, a volta gradati-

va do consumidor ao mercado de crédito após dois anos de 

De janeiro a maio, o Brasil registrou 782.244 tentativas de golpes. A telefonia é o 
setor mais afetado com 38,6% do total (301.956 casos).

Pesquisa diz 
que a cada 
16,8 segundos 
uma tentativa 
de fraude é 
aplicada no país
A cada 16,8 segundos, uma tentativa de fraude é aplicada no país. Só de janeiro a maio, o Brasil acusou 782.244 
tentativas de golpes. O segmento de telefonia foi o mais afetado no acumulado do ano, sendo responsável por 

38,6% do total, com 301.956 ocorrências

recessão econômica pode estar estimulando os fraudadores 
a aplicar golpes, já que muitas vezes eles consideram os 
períodos de maior movimentação como ambiente propício.

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumi-
dor por Crédito apontou crescimento de 2,1% no primeiro 
semestre deste ano, na comparação com o mesmo período 
do ano anterior, na quantidade de pessoas que buscou 
crédito no país.

Segundo estudos da Serasa, basta perder um documento 
pessoal para dobrar a probabilidade de o cidadão ser vítima 
de um golpe, já que os dados pessoais de um consumidor 
são usados por terceiros para fi rmar negócios sob falsidade 
ideológica ou obter crédito sem a intenção de honrar os 
pagamentos.

Para se prevenir, quem 
teve documento extraviado 
deve cadastrar um alerta 
gratuito na Serasa pelo www.
serasaconsumidor.com.br/
servicos-roubo-perda-de-
-documentos/, além de fazer 
um Boletim de Ocorrência 
numa delegacia policial. O 
registro ajuda a reduzir o ris-
co e evita a dor de cabeça de 
ter dados pessoais utilizados 
por fraudadores.

Perda ou 
roubo de 
documento

Com o alerta, o serviço 
avisa às empresas que 
consultam seus produtos 
sobre a perda ou roubo do 
documento quando este for 

utilizado para abertura de conta em bancos, compra de 
bens e serviços, pagamentos etc. Assim, antes de efetuar 
a compra, por exemplo, estas empresas poderão tomar 
algumas atitudes preventivas, como solicitar outros 
tipos de documentos para comprovar a identidade, por 
exemplo.

Outras ações podem ajudar o consumidor a se proteger 
das fraudes. Uma das dicas é não perder de vista seus docu-
mentos de identifi cação quando solicitados para protocolos 
de ingresso em determinados ambientes ou quaisquer 
negócios. Do mesmo modo, não deixar que atendentes 
de lojas e outros estabelecimentos levem seus cartões 
bancários para longe de sua presença sob a alegação de 
efetuar o pagamento.

Também é necessário tomar cuidado ao digitar a senha 
do cartão de débito/crédito na hora de realizar pagamen-
tos, principalmente na presença de desconhecidos. Outra 
dica é não informar os números dos seus documentos 

quando preencher cupons 
para participar de sorteios 
ou promoções de lojas.

Nas compras por meio da 
internet a atenção deve ser 
ainda redobrada. Ao ingres-
sar em um site, é importante 
verifi car se há certifi cado de 
segurança. Para isso, basta 
checar se o http do endereço 
vem acompanhado de um “s” 
no fi nal (https). Há ainda 
certifi cados que ativam um 
destaque em verde na barra 
do navegador.

Outra dica é não fazer 
cadastros em sites que não 
sejam de confi ança. Também 
tenha cuidado com sites que 

anunciam ofertas de emprego ou produtos por preços 
muito inferiores ao mercado. A Serasa ainda aconselha 
a não compartilhar dados pessoais nas redes sociais que 
podem ajudar os golpistas a se passar pelo consumidor, 
assim como manter atualizado o antivírus do computador, 
diminuindo os riscos de ter seus dados pessoais roubados 
por arquivos espiões.

O consumidor ainda deve evitar realizar qualquer tipo de 
transação fi nanceira utilizando computadores conectados 
em redes públicas de internet. Se isso não for possível, ao 
usar computadores compartilhados, é prudente verifi car se 
fez o log off das suas contas (e-mail, internet banking, etc).

Principais tentativas de golpe
De acordo com o indicador, existem diversas formas de 

tentativas de golpe. Conheça as principais:

 • Compra de celulares com documentos falsos ou 
roubados.

 • Emissão de cartões de crédito: o golpista solicita 
um cartão de crédito usando uma identifi cação falsa ou 
roubada, deixando a conta para a vítima e o prejuízo 
para o emissor do cartão;

 • Financiamento de eletrônicos (Varejo): o golpista 
compra um bem eletrônico (TV, aparelho de som, ce-
lular etc.) usando uma identifi cação falsa ou roubada, 
deixando a conta para a vítima;

 • Abertura de conta: golpista abre conta em um banco 
usando uma identifi cação falsa ou roubada, deixando 
a conta para a vítima. Neste caso, toda a cadeia de 
produtos oferecidos (cartões, cheques, empréstimos 
pré-aprovados) potencializa possível prejuízo às vítimas, 
aos bancos e ao comércio;

 • Compra de automóveis: golpista compra o automóvel 
usando uma identifi cação falsa ou roubada, deixando a 
conta para a vítima.
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O investimento no 
certifi cado digital

À certifi cação digital 

se tem, injustamente, 

atribuído a fama de 

ser uma infraestrutura 

cara. Levando em 

conta o valor médio dos 

certifi cados, de R$350 

e considerando que a 

validade média é de 3 

anos, signifi ca dizer que 

o preço está em anuais 

R$ 116,70 por ano ou 

cerca de somente R$ 10 

por mês.
 

Devemos analisar esse 
preço à luz dos inves-
timentos envolvidos. 

Preferimos por isso dizer 
“investimento” no lugar de 
custo, porque segurança é 
investimento, mesmo sabendo 
que parte dos "entendidos nas 
empresas" formem a opinião 
de que é custo. Para nós, cui-
dar da segurança representa 
buscar efeito positivo direto 
nos negócios, o que se tem 
demonstrado irreal com as 
novas tecnologias. Vejamos: se 
um carro pudesse tirar o valor 
agregado do airbag, um item 
essencial de segurança, custa-
ria mais barato, mas colocaria 
em risco a vida das pessoas.

Analisemos o outro lado 
da certifi cação digital para 
entender que o preço até hoje 
cobrado é fruto da instalação 
de uma infraestrutura privada, 
e também pública, da ordem de 
centenas de milhões de reais, 
iniciada há mais de 15 anos 
no Brasil se considerarmos a 
indústria privada, e cerca de 
20 anos quando consideramos 
a infraestrutura pública. O 
nome já diz uma parte do que 
queremos expor: Infraestrutu-
ra de Chaves Púbicas do Brasil 
(ICP- Brasil), que signifi ca, 
sem necessitar de profundos 
conhecimentos, em ativos imo-
bilizados e ativos intangíveis, 
de alto valor agregado, que só 
com os anos são conquistados.

A ICP-Brasil é centrada em 
padrões de segurança inter-
nacionais e garante interope-
rabilidade em todo território 
nacional e em todo mundo, na 
rede mundial de computado-
res. Hoje, cada Autoridade Cer-
tifi cadora (AC) deve possuir, 
e garantir, duas salas cofres, 
ou seja, para garantir cerca 
de 99,98% de disponibilidade 
contínua e a não interrupção 
de serviço de validação de 
certifi cados digitais, 7 dias da 
semana, 24 horas por dia. Afi -
nal, as normas internacionais 
exigem redundância e tempos 
mínimos entre falhas (MTTR 
em inglês).

Esse “airbag” que é a certifi -
cação digital, para a segurança 
de todos, ainda para funcionar 
exige investimentos de mais 
de U$ 2 milhões em equipa-
mentos e instalações técnicas, 
adicionando-se a isso os custos 
operacionais relativos a alu-
guéis de instalações prediais, 
pessoal direto e indireto, redes 
de computadores, energia 
elétrica etc.. O que podemos 
estimar milhões de reais por 
ano.

Além disso, hoje a certi-
ficação digital conta com 

biometria, o que tornou ou-
tra infraestrutura necessária 
para coleta das minúcias 
biométricas, armazenamento 
e recuperação online, também 
com redundância e disponibi-
lidade 99% ao ano e serviço 
ininterrupto, providos pelos 
pontos de serviços biométri-
cos. Estamos falando em um 
investimento milionário.

Mas a segurança oferecida 
pela certifi cação digital não 
para por aí. Para a emissão de 
certifi cados, a infraestrutura 
conta com mais de 11 mil agen-
tes de registros e mais de 15 mil 
funcionários na administração 
direta e indireta. Atualmente, 
há 14 Autoridades Certifi cado-
ras de 1º nível, 61 AC´s de 2º 
nível, 613 Autoridades de Re-
gistro que oferecem mais de 5 
mil pontos de atendimento por 
todo território nacional, com 
mais de duas mil instalações 
técnicas, todas conectadas à 
internet por VPN´s privadas 
e com tunelamento cripto-
grafado para segurança das 
emissões de certifi cados. Tudo 
isso conforma ativos da ordem 
de mais de U$ 4 bilhões.

Essas infraestruturas no 
Brasil, que têm garantido ín-
dices de fraudes da ordem de 
0,008%, ou seja, próximas de 
zero, têm um custo elevado. 
Têm suportado transações da 
ordem de valores monetários 
equivalente a 71% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Só no 
agronegócio, que hoje com a 
crise é o carro-chefe na com-
posição do PIB, a certifi cação 
suporta 90% das transações. 
A certifi cação digital permite 
uma economia fabulosa com 
os sistemas de emissão de 
notas fi scais eletrônicas e a 
escrituração fi scal, garantindo 
arrecadação e mitigação da 
sonegação. Em 2016, 50 mil 
contribuintes do Imposto de 
Renda de Pessoa Física fi zeram 
suas declarações com certifi ca-
dos digitais, um crescimento 
de 8,5% em relação a 2015 e 
que proporcionalmente tende 
a se ampliar ainda mais.

O preço do certifi cado di-
gital, nesse contexto todo, 
se tem mantido baixo, por 
anos, graças justamente aos 
ganhos de escala e à entrada 
de novos players no mercado. 
Essa conjuntura de fatores e 
a concorrência tem permitido 
equilibrar preços baixos com 
níveis 5 de segurança padrão 
internacional. Por tudo isso, 
quando pensar em comprar um 
certifi cado digital, lembre-se 
que estará comprando servi-
ços de segurança 24X7, com 
garantia de disponibilidade de 
99%, que garantem 0,008% de 
fraudes mitigadas. Portanto, 
você usufruirá da segurança 
lógica, física (criptografi a) e 
jurídica que só a certifi cação 
digital oferece.

Pense nessa tecnologia que 
já é presente no Brasil e que 
é a ligação com o futuro des-
burocratizado. Para nós, não 
resta dúvida de que a vida 
digital pressiona para facilitar 
e reduzir consumo de recursos 
naturais e de tempo hoje e com 
vistas no futuro.

 
(*) É diretor-executivo da ANCD 

(Associação Nacional
de Certifi cação Digital).

Antonio Sérgio Cangiano (*)

News@TI
Aggregare IT é o novo player no mercado

@Sob o comando de experientes executivos com mais de 20 anos 
de mercado, chega ao mercado a Aggregare IT– especializada em 

prover soluções inovadoras em Tecnologia da Informação, alinhando 
os objetivos das áreas de negócios com o time de TI dos clientes. 
Localizada em Brasília, a nova empresa tem como objetivo atender 
todo o país com soluções inovadoras, compostas pelas tecnologias 
mais avançadas do mercado. Uma das apostas da nova empresa é 
cloud computing para atender à crescente demanda por agilidade, 
escalabilidade, benefícios de custos e inovação para o crescimento 
dos negócios.

Inscrições para curso gratuito de Inclusão 
Digital da APAM 

@A  fi m de contribuir para esse progresso social, a APAM (As-
sociação Paulista de Amparo à Mulher), organização sem fi ns 

lucrativos na Barra Funda, que apoia mulheres em situação vulne-
rabilidade e suas famílias, realiza, duas vezes por ano, o Curso de 
Inclusão Digital/ Informática, voltado ao ensino de informática para 
o público atendido pela entidade. Para se inscrever, basta ligar na 
APAM, no telefone (11) 3662-3115.

Existe um ditado sobre 
os telefones celulares: o seu 
celular favorito é sempre o 
seu próximo. Então, se você 
estivesse trocando de celular, 
o que você teria em mente? É 
claro, o telefone mais rápido 
sempre será a primeira opção. 
Enquanto diversos telefones 
modelo Plus estão em alta, 
você já começou a procurar 
o seu próximo celular 4G+?

A única maneira de domi-
nar o mundo móvel após a 
4G é pavimentá-lo com as 
experiências mais rápidas de 
navegação na Internet e cha-
madas em alta defi nição. Os 
chips SC9860, o SC9861 e o 
SC9850 series da Spreadtrum, 
por exemplo, já oferecem 
suporte total para conectar 
diversos aparelhos ao 4G+. 
Abaixo, listo 3 tópicos sobre 
o 4G+ para ajudar todos a en-
tenderem o que há de melhor 
nesta tecnologia. 

1. 4G+ e a Internet com 

velocidade fl ash

Os celulares 4G+ usam uma 
tecnologia conhecida como 
agregação de operadora (CA, na sigla em inglês), que funcio-
na como uma cola que une duas ou mais operadoras a fi m de 
fornecer aos usuários maiores larguras de banda e taxas pico 
multiplicadas. Já existem soluções que agora podem suportar 
agregação de operadoras bidirecional e com banda total CAT 7, 
bem como rede híbrida TDD+FDD com velocidades de downlink 
de até 300Mbps e velocidades de uplink de até 100 Mbps para 
possibilitar uma experiência de Internet 4G+ com velocidade 
ultrarrápida. De agora em diante, a transmissão de vídeo será 
sempre perfeita e a conexão não cairá mais para interromper 
o seu jogo online. 

2. 4G+, chamada online 

ultraclara e navegação 

em alta velocidade 

“Alô... o que você disse? 
Não consigo escutar...” é um 
fato comum que muitos de 
nós já experimentaram. Mas 
as chamadas de áudio e vídeo 
em alta defi nição 4G+ VoLTE 
colocam um ponto fi nal nessa 
história e você pensará que a 
outra parte está bem ao seu 
lado. A VoLTE é um tipo de 
tecnologia de transmissão de 
dados IP onde tudo é levado 
por uma rede 4G usando um 
canal da rede dedicado para 
dados móveis, atingindo a 
fusão dos serviços de voz e 
dados em uma única rede. 
Assim, a VoLTE pode forne-
cer melhor qualidade de voz 
e estabilidade, além de uma 
taxa de amostragem de áudio 
2,2 vezes melhor. Isto signifi ca 
que você pode navegar na 
Internet em alta velocidade e 
fazer uma chamada online ao 
mesmo tempo, com a chama-
da de vídeo em alta defi nição 
também sendo suportada. 

3. 4G+, 3 segundos para conectar 

Além disso, a VoLTE na 4G+ reduz o tempo de conexão dras-
ticamente. Celulares normais levam 8 segundos para concluir 
o processo de discagem e recepção, enquanto um VoLTE leva 
apenas 3 segundos, reduzindo signifi cativamente o tempo de 
espera, além da taxa de queda de chamadas ser praticamente 
zero. Nesses dias de movimentação rápida, o 4G+ permite que 
você reserve um tempo precioso para as pessoas que realmente 
importam para você. 

(Fonte: Onofre Tamargo, diretor da Spreadtrum na América Latina).

Você já é 4G+?

Jeferson Propheta (*)
 

O que encontrei foi que a exploração usada remonta os 
vazamentos de informações de um grupo hacker que 
aconteceram no ano passado e neste ano. Foram cinco 

vazamentos realizados por hackers e em um deles, conhecido 
como “Lost in Translation”, continha informações sobre aproxi-
madamente 37 ferramentas/vulnerabilidades e uma dessas era a 
Eternal Blue, a vulnerabilidade que foi explorada pelo WannaCry.

 
Algumas das ferramentas divulgadas nesses vazamentos cha-

mam a atenção pelo grande poder bélico que têm, com níveis de 
exploração bem diferentes do que estamos acostumados a ver 
no mercado. São realmente “armas cibernéticas”.

 
Além disso, em março deste ano, o WikiLeaks vazou cerca 

de 8700 documentos e dentro desses arquivos existem in-
formações sobre novos malwares que impactam diretamente 
smartphones, smart TVs e sistemas operacionais. Esses 
malwares são diferentes do que costumamos ver, eles trazem 
um formato de framework, é algo muito mais elaborado e que 
inclui toda uma metodologia desenvolvida para orquestrar um 
ataque. Esses documentos disponibilizam informações de como 
conduzir um ataque desde o implante, a logística para que o 
malware infecte uma máquina, a fase de desenvolvimento do 
malware com a distribuição de novos executáveis dentro da 
máquina e a manipulação de outras vulnerabilidades, e por 
fi m uma espécie de central de comando para orquestrar todo 
o ataque com sucesso.

 
Atualmente também ouvimos rumores de que este mesmo 

grupo que vazou as informações criou uma espécie de “clube de 
assinaturas”, chamado wine of the month club. Na deep web, esses 
criminosos vendem as informações e os interessados em praticar 
o cibercrime podem assinar um serviço e receber periodicamente 
kits com dados sensíveis de bancos e empresas, vulnerabilidades 
de roteadores, smartphones e sistemas operacionais recentes, 
com informações detalhadas de como usá-los. Não se sabe se 

A segurança da informação 
está em alerta vermelho

Quando ocorreu o ataque do WannaCry, tive interesse em iniciar uma investigação  para saber a sua 
origem e como o ataque foi desenvolvido

este clube está realmente funcionando, mas a possibilidade é 
bastante assustadora.

 
Que existe um comércio de malwares no submundo da internet 

não é nenhuma novidade, mas este comércio até pouco tempo 
apenas vendia malwares. Agora vemos ameaças muito mais ela-
boradas, muito mais avançadas e muito bem documentadas, até 
mesmo com manual de uso. O conhecimento do crime organizado 
está subindo, técnicas avançadas de exploração, ocultação e ma-
nipulação de malware pouco conhecidas agora estão disponíveis 
para criminosos usarem em seu próprio benefi cio. 

 
O que podemos prever é que com tantas vulnerabilidades e 

ferramentas publicadas, é óbvio que irão acontecer novos ata-
ques, e eles podem ter um poder destrutivo muito maior do que 
qualquer outro ataque já visto. 

 
Os ataques WannaCry e Petya foram uma amostra do que pode 

ser feito com esse tanto de informação disponível. Muitas ideias 
novas ainda podem surgir, essas 37 vulnerabilidades vazadas em 
conjunto com esses frameworks nos colocam em um marco na his-
tória da cibersegurança global. Existe muito armamento disponível 
e muito conhecimento sobre como manipular este armamento. 

 
Estamos em uma situação militar, um alerta vermelho. A 

qualquer momento podem acontecer novos ataques avançados 
e as empresas precisam estar preparadas. Para se preparar para 
a guerra não basta se munir de novas armas, é preciso também 
estratégia. 

 
O futuro pode ser muito ruim e ele depende do que for feito 

a partir de agora. Não existe bala de prata e nem mágica para 
esta situação. O que as empresas precisam fazer é começar a 
construir suas defesas de forma efi ciente. As que já têm uma 
estrutura de defesa precisam construir um plano de defesa, testar 
as ferramentas, fazer exercícios, entender bem qual é a postura 
de segurança e conhecer a sua real capacidade de reação.

 
(*) É diretor de serviços de segurança da McAfee para a América Latina.

A Tata Consultancy Services (TCS), em-
presa líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, está com 74 vagas 
abertas para seu programa de trainees em São 
Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES) 
e Itatiaia (RJ). As contratações terão início em 
agosto e os alunos selecionados passarão por 
dois meses de treinamento antes de entrar 
diretamente nos projetos, que irão envolver 
diversas áreas de atuação da empresa, como: 
Assurance, SAP, Oracle, Infraestrutura, Java, 
Agile, dotNet e tecnologias digitais.

Os candidatos precisam estar no penúltimo 
e último ano da faculdade - ou ter concluído 
o curso em 2016 ou 2017 - e ter inglês inter-
mediário ou avançado. Os cursos buscados 

são Ciências da Computação, Análise de 
Sistemas, Tecnologia da Informação, Admi-
nistração e Engenharias em geral. Também 
são imprescindíveis características como 
capacidade analítica, visão sistêmica, proa-
tividade, capacidade de trabalhar em grupo 
e vontade de aprender. 

O processo de seleção dos jovens terá 
três etapas. A primeira  será a inscrição 
através do site do Vagas.com no link: 
www.vagas.com.br/v1549219, até final de 
agosto, e contará com testes de português, 
inglês e raciocínio lógico. A segunda fase 
incluirá dinâmicas de grupo e redação 
(em inglês e português) na própria TCS. 
Já a terceira e última será um painel de 

entrevista com executivos da companhia.
Os selecionados serão contratados em re-

gime CLT, com direito a vale transporte, vale 
alimentação, assistência médica e odontoló-
gica, seguro de vida, cursos de capacitação 
em parceria com escolas e universidades.

“Nós estamos sempre em busca de bons 
profi ssionais com vontade de aprender e 
queremos investir no potencial dos jovens 
que estão entrando no mercado de trabalho. 
Essa iniciativa, por exemplo, já faz parte do 
calendário anual da TCS. Ano passado o 
programa foi voltado para o treinamento de 
jovens talentos e esse ano estamos mirando 
a contratação”, explica Parameswaran R., 
Head de Recursos Humanos da TCS Brasil.

74 vagas para programa de trainees
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ANI
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CNEDOB
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FECHADURA
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CESARIANA
COIRPAC

RETOCADA
LOBISOMEM
AARABP

CARNICEIRA
ENJOOTOTAL

O maior dos
cervídeos
de regiões

frias

(?) Hercu-
lano: es-
creveu "A
Abóbada"

Edição
(abrev.)

"(?) como
um dia

após o ou-
tro" (dito)

Provocar
ou sentir

fúria

Dinheiro 
arrecada-
do com os
impostos

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Tipo de
insulina
(sigla)

Árvore de
madeira

muito
escura

Estado da
Serra de
Carajás
(sigla)

Zona de
atividade

(fig.)

Daniela Es-
cobar, atriz
de "Amor
Secreto"

Prepara
(a terra)
para o
plantio

Mamífero
da família

das
girafas

Deus-Sol
do Egito
Antigo

Rocha, 
em francês

Travada em Waterloo
em 18/6/1815,

marcou o
fim da

carreira
política de
Napoleão
Bonaparte

Aventura
amorosa

(pop.)
Completo

"(?) Estam-
pa", novela
com Lília

Cabral

Morador
do iglu
Cirurgia 

de grávidas

Ratazana,
em inglês
Recipiente
de cinzas

Ceder
Tortura

infligida a 
Tiradentes

James (?), ator ame-
ricano dos anos 50
(?) do Sodré, praça 

de Lisboa

Índice pelo qual se es-
tabelece o valor real
do poder aquisitivo

de uma moeda

O personagem
Nelson, de "Os

Simpsons", pelo seu
comportamento (TV)

Criatura
da música 
"O Vira", do

Secos e
Molhados

Organiza
os Jogos
Olímpicos 

Corrigida
Jacques

(?), psica-
nalista

Sanguiná-
ria (fig.)

Sensação
comum

após uma
volta na 

montanha-
russa

Declínio
Meca-

nismo de
portas

3/nph — rat — roc. 5/lacan — ocapi. 6/âmbito. 9/alexandre — indexador.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o quarto dia da lunação. Na parte da manhã o astral pode fi car confuso e deixar você distraído. A Lua em 

mau aspecto com Netuno dá maior sensibilidade e muita compreensão. De tarde a Lua forma um aspecto positivo com 

Plutão traz força de vontade e renova as energias, o que deixa a parte da tarde bastante movimentada. O importante 

será relaxar mais cedo e descansar à noite. A Lua em um aspecto negativo com Saturno mexe com o lado emocional. O 

Sol em conjunção com Marte traz maior estímulos, mas aumenta a hostilidade e agressividade nesta metade de semana.
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A dedicação ao trabalho começa a 
ser maior até a metade deste mês 
de agosto. Surgem novos objetivos 
profi ssionais, dê atenção a eles. 
Precisa resolver situações pessoais 
que podem voltar a perturbar devido 
a desorganização e dispersão pela 
manhã. 11/311 – verde.

Com o Sol transitando na casa quatro 
dedique-se ao relacionamento fami-
liar. É melhor evitar assinar contratos 
ou elaborar textos pela manhã. O 
importante será relaxar mais cedo 
e descansar à noite. A Lua em um 
aspecto negativo com Saturno mexe 
com o lado emocional. 64/764 – azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido, use-a no que fi zer. 
Use a habilidade nas negociações. 
Boas relações pessoais o ajudarão 
no trabalho Seja mais realista, 
evitando para que as ambições não 
ofusquem a realidade à sua volta. 
Sinta bem o momento que vive. 
76/776 – amarelo.

Melhore as relações e parcerias, 
aproximando-se de pessoas que o 
ajudem a elevar-se. Esteja prepara-
do, pois algum atrito ou rompimento 
pode acontecer no trabalho. As ati-
vidades ligadas ao conhecimento e a 
assuntos culturais estão favorecidas. 
56/256 – verde.

Vai recobrando as forças após o 
aniversário. Prepare-se para breve 
começar a agir. Superando alguns 
problemas, terá melhoria da situação 
material e fi nanceira. A opinião de 
quem está a sua volta deve ser ouvida, 
pois ouvirá pessoas que também são 
experientes. 16/816 – branco.

De tarde a Lua forma um aspecto 
positivo com Plutão traz força de 
vontade e renova as energias, o 
que deixa a parte da tarde bastante 
movimentada. Um relacionamento 
íntimo e sexual vai se iniciar ou fi car 
mais fi rme. Há chance de conhecer 
alguém. 54/454 – verde.

É melhor ser idealista e otimista 
evitando reclamar da vida. Use seu 
poder de se adaptar as situações. 
Uma decisão será mais bem ponde-
rada evitando o improviso que pode 
não sair como o esperado. Uma fase 
de intensas emoções que precisam 
ser controladas. 23/123 – cinza.

O Sol em conjunção com Marte traz 
maior estímulos, mas aumenta a 
hostilidade e agressividade nesta 
metade de semana. Na parte da 
manhã o astral pode fi car confuso 
e deixar você distraído. A Lua em 
mau aspecto com Netuno dá maior 
sensibilidade e muita compreensão. 
81/981 – azul.

Ainda é forte a possibilidade de 
iniciar relacionamento ou fortalecer 
uma relação antiga. O romantismo 
se faz presente na relação amorosa 
e sexual, que será mais feliz. O 
importante será descansar à noite. 
A Lua em um aspecto negativo com 
Saturno mexe com o lado emocional. 
23/423 – branco.

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes pessoais e problemas no trabalho. 
Atritos e discussões perturbam as 
relações e abalam amizades Tente 
realizar algo que não deu certo 
antes, neste fi nal de mês. De manhã 
um momento para manter a rotina 
social. 54/454 – verde.

A Lua em um aspecto negativo com 
Saturno mexe com o lado emocional. 
É melhor evitar assinar contratos ou 
elaborar coisas novas apenas se já 
foram bem pensadas e planejadas. 
Procure encarar as situações de 
frente, mesmo as consideradas difí-
ceis ou impossíveis. 21/521 – violeta.

Uma boa fase para seguir adiante 
em suas atividades. O seu conforto 
vai melhorar, tanto em casa como 
no trabalho. Lua forma um aspecto 
positivo com Plutão traz força de 
vontade e renova as energias, o 
que deixa a parte da tarde bastante 
movimentada.31/631 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 26 de Julho de 2017. Dia de São Pastor, São Joaquim, 
Sant’ana, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Santa 
Ana e São Joaquim são os pais de Maria e, por serem avós de Jesus, 
são considerados os protetores dos avós. Dia do Detetive Particular 

e Dia do Vovô e da Vovó. Hoje aniversaria o cantor britânico Mick 
Jagger que faz 74 anos, o ator Rodrigo Farias que nasceu em 1954 e a 
atriz Sandra Bullock que faz 54 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau tem uma personalidade ambiciosa que 
irradia confi ança e poder. Muita habilidade executiva e bom senso para 
negócios. Está sempre disposto a ajudar, apoiar os amigos e os familiares 
que o procuram. Possui uma habilidade de deixar sempre muito claro 
o seu lado positivo. Da mesma forma, percebe sempre mais claramente 
o que há de bom e elevado na vida, deixando de lado o que lhe parece 
ser mau e desprezível. Tais características fazem deste leonino alvo da 
admiração dos demais, e sua presença é sempre muito apreciada em 
eventos sociais. No lado negativo precisa evitar a tendência ao mate-
rialismo e a tendência a controlar as pessoas e situações.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundân-
cia, fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo 
leal e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e 
frutos corresponde à avareza e a ignorância, perdas 
e pobreza. Árvore com fl ores avisam a chegada do 
amor. Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

Simpatias que funcionam
Para atrair energias positivas: Pegue uma maçã 
vermelha, corte-a ao meio e retire o miolo das duas 
partes. Em um pedaço de papel, escreva as palavras 
paz, harmonia e felicidade em letras maiúsculas. 
Coloque em uma parte da fruta e preencha a outra 
parte com mel. Junte as duas partes e amarre com 
uma fi tinha branca enquanto reza um Pai-Nosso. 
Deixe em um jardim fl orido.
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Florresta 
adormecida

O espetáculo “Amazônia, Zona 
Imaginária, da Confraria de Elephan-
tes” retrata, por meio de imagens, 
as histórias de uma Amazônia ador-
mecida dentro da alma humana: 
uma metáfora sobre a imensidão 
da mente, do corpo e do espírito. 
Inspirada nas viagens de Mário de 
Andrade para a região amazônica, 
a peça é uma experiência sensorial 
que acontece no porão da Casa Má-
rio de Andrade, onde se encontra 
a expo-instalação Amazônia Literá-
ria. Montada em ambiente escuro e 
visualizada com o uso de lanternas, 
a mostra serve de cenário para a 
apresentação, cujas cenas podem 
ser visualizadas conforme a vontade 
do espectador: o público escolhe o 
que vê e cria a sua própria narrativa. 
Com Elisa Kignel, Bruna Aragão, 
Riggo Oliveira, Paula Medeiros, Bia 
Malageta, Dico Paz, Lucas Rocha e 
Talita Coling.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes 
Chaves, 546, Barra Funda, tel. 3666-5803. 
Sábados, às 21h. Ingressos: R$20 e R$10 
(meia). Até 30/09.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Salgadinho

Dono de uma voz melodiosa e grande virtuosidade no cava-
quinho, Salgadinho vem conquistando novos fãs e seguidores ao 
redor do mundo, com suas belas canções e solos de cavaquinho 
empolgantes. Ex-integrante do grupo Katinguelê, o cantor é autor 
de sucessos como “Capoeira” (Grupo Sensação), “Tu Mandas no 
Meu Coração” (Os Travessos), “Mariana Parte Minha” (Grupo Sem 
Compromisso), “Recado a Minha Amada” (“Lua Vai”), “Inaraí”, 
entre várias outras.

Serviço: Teatro APCD, R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, tel. 2223-2424. Sábado 
(5) às 21h. Ingresso: R$ 100.

Thíago Uriart e Sharon Barros.

“DR - Discutindo a Relação” acontece em uma 
sessão de terapia, o casal Théo e Luiza tentam 
resolver seus problemas conjugais e acabam 
iniciando uma guerra entre os dois pela razão 
dentro do relacionamento. O que não falta na 
estória entre o amor e a razão são os ingredien-

tes necessários que garantem boas risadas ao 
público, momentos de refl exão. Com Thíago 
Uriart e Sharon Barros.

Serviço: Teatro Municipal de Santo André, Praça IV Centenário, 
s/nº, Centro, Santo André, tel. 4433-0789. Domingo (30) às19h. 
Ingresso: R$ 40.

Marcelo Nogueira

Estreia no próximo dia 04/08 
o espetáculo “A Alma do Brasil” 
conta passagens da vida musical 
de Agnaldo Rayol numa espécie 
de show intimista, entremeado 
de registros sonoros e visuais 
de sua carreira e as cenas

A ideia dessa estrutura é mesclar 
cenas ao vivo com os grandes 
sucessos da carreira de Agnaldo. 

Combinadas às fotos e cenas reais da vida 
e obra de Agnaldo Rayol, personagens 
e trechos de fi lmes, telenovelas, fotos, 
shows, entrevistas e programas de rádio 
e tevê, como os históricos: Papel Carbono, 
Jovem Guarda, Corte Real Show, Hebe 
Camargo, especialmente recriados para 
o espetáculo. Se constituindo num painel 
sonoro, visual e musical de uma época, 
que assim retrata, recria e rende a nossa 
homenagem ao personagem título do mu-
sical. Com Marcelo Nogueira, Stela Maria 
Rodrigues, Mona Vilardo e Fabrício Negri.

Serviço:Teatro Arthur Azevedo, Av. Paes de Barros, 955, 
Mooca, tel. 2605-8007. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 19h. Ingresso: R$ 60. Até 03/09.

“A Alma do Brasil”
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“DR - Discutindo a Relação”
As energias da ilusão

Nós lhe enviamos muito amor e todas as bênçãos durante este tempo.
Há um esforço concentrado por parte destas forças que desejam 
impedir a expansão da luz, que tentam criar confusão nas mentes e 
nos corações das pessoas. Esta confusão é criada quando energias 
negativas afetam a consciência e até a percepção sensorial, de uma 
maneira que cria um sentimento de medo e falta de segurança.
Ameaças são percebidas que não existem na realidade física, mas que 
são feitas para parecerem reais. Pensamentos e até sentimentos são 
criados que podem parecer familiares ou mesmo reais, mas não são a 
verdade que o seu coração conhece. Estas energias estão operando 
fortemente na Terra agora, tentando dissuadir aqueles amados que 
estão a serviço do amor e da verdade. Pedimos que você mantenha 
este conhecimento em seu coração, e que você faça um esforço con-
centrado para se afastar dos pensamentos, sentimentos e energias do 
medo. A energia do medo tenta convencê-lo de que Deus não é real, 
e que você está sozinho. Esta energia foi fi rmemente arraigada no 
planeta há muito tempo e muitas almas que têm longas histórias na 
Terra passaram a aceitar isto como a realidade. Amado, o seu coração 
divino é muito mais real do que a energia mais forte do medo. Seu 
coração está falando com você em todos os momentos, de todas as 
maneiras, e você tem a capacidade de se afastar do envolvimento 
que o manteve na servidão. O que é necessário agora é somente a 
sua vontade de experimentar algo novo e de se afastar dos velhos 
hábitos e percepções. Com todo o nosso amor e bênçãos - https://
www.worldblessings.net. Tradução: Regina Drumond - reginamadru-
mond@yahoo.com.br
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A série “13 Reasons 

Why” trouxe à tona a 

discussão do delicado 

tema suicídio. E 

esse é, sim, um tema 

merecedor de refl exão e 

debate, pois uma forma 

importante de evitá-

lo é com informação e 

desmistifi cação

A Organização Mundial 
da Saúde afi rma que 
90% dos suicídios po-

deriam ter sido evitados. Mas 
quantas seriam as razões que 
justifi cariam alguém tirar sua 
própria vida? 13 foi a resposta 
a que Hannah chegou. Mas 
faltou a ela compreender que 
todas elas se resumem numa 
só. Há um único motivo para 
o suicídio.

A natureza nos dotou, como 
a todos os animais, de instinto 
de sobrevivência, para a pre-
servação da espécie. E cometer 
um ato contra a própria vida é 
contrário a esse instinto pre-
sente em nós o tempo todo. 
Para isso, é necessário algo tão 
forte que se sobreponha a ele. 
E não algo externo, pois esse 
potente instinto nos impele a 
combater o que coloca nossa 
vida em risco. Então, tem de 
ser algo interno.

Os problemas, as difi culda-
des, as crises, os traumas… nos 
causam sofrimento emocio-
nal. E sofrimento emocional, 
quando tão intenso que se 
torna insuportável, é a única 
razão capaz de levar alguém 
a superar seu instinto de so-
brevivência.

Poderíamos dizer que nin-
guém se mata por opção, mas 
por falta de opção – as pessoas 
se suicidam por não encontra-
rem alternativa para aliviar a 
dor emocional que sentem. 
Sem alívio, a dor pode roubar 
o discernimento e levar a um 
ponto em que é difícil voltar 
sozinho. O Dr. Brian Mishara, 
Diretor do Centro de Pesquisa 
e Intervenção ao Suicídio e 
Eutanásia, da Universidade 
de Quebec, Montreal, Canadá, 
criou uma analogia interes-
sante para explicar a crianças 
pequenas esse ato. 

Disse que é como se alguém 
estivesse dirigindo um carro 
numa nevasca e fi casse sem 
visibilidade, pegasse a estra-
da errada por não conseguir 

ver o caminho, e caísse num 
precipício. Não se trata de 
culpar a neve, a estrada, ou 
quem estava dirigindo – mas 
não teria sido o caso de parar 
até ter condições de enxer-
gar? É possível desenvolver a 
habilidade de criar opções, ou 
“estratégias”, para lidar com 
sentimentos. 

E essa habilidade é neces-
sária a todos os seres huma-
nos, sejam eles crianças que 
adentram o ambiente escolar 
e sofrem com a diversidade 
que encontram no seu grupo 
de convívio diário, sejam eles 
adolescentes, numa fase par-
ticularmente difícil da vida 
em que estão defi nindo sua 
identidade, sejam adultos en-
frentando problemas e crises, 
sejam idosos buscando se 
encaixar num novo papel na 
sociedade.

Sentimentos desagradáveis 
nos acometem constantemen-
te. Não é privilégio de ninguém 
em nenhuma idade. E aliviá-los 
é também uma necessidade 
de todos. Viver em sofrimento 
emocional é como andar car-
regando uma mochila pesada; 
não reduzir essa carga é como 
deixar que a mochila fi que cada 
vez mais pesada, até que andar 
pode se tornar impossível.

Desenvolver em crianças 
pequenas a capacidade de criar 
estratégias para lidar com seus 
sentimentos e difi culdades é o 
objetivo do programa “Amigos 
do Zippy”. Ampliar essa capaci-
dade é o objetivo do “Amigos do 
Maçã”. Desenvolver em jovens 
essa fundamental capacidade 
é o objetivo do programa 
“Passaporte: Habilidades para 
a Vida”. 

Cada um deles tem sua dinâ-
mica específi ca, sua linguagem 
própria, mas todos foram 
criados para promover saúde 
mental, aumentando fatores de 
proteção, como o aleitamento 
materno fortalece os bebês 
promovendo saúde física. Seus 
efeitos são de amplo espectro 
– crianças e jovens aprendem 
a construir muitas estratégias 
para enfrentar a vida, em 
contraponto ao doloroso pro-
cesso de contar as razões para 
desistir dela.

(*) - É fundadora da Associação pela 
Saúde Emocional de Crianças para 

dar oportunidades às crianças de 
aprenderem, desde muito cedo, a 

lidar com seus sentimentos e com 
as difi culdades da vida. Confi ra em 

(www.az.org.br).  

Just one reason why
Tania Paris (*)
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QUARTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2017

SERVIÇOS EXECUTADOS POR INTERMÉDIO DO MEI
Empresa que contrata serviços executados por intermédio do MEI 
deverá recolher a cota patronal de 20% e declarar em SEFIP, existem 
exceções? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGOU OS PRIMEIROS 15 DIAS DE LICENÇA PARA O FUN-
CIONÁRIO, ENTRETANTO APÓS 60 DIAS FOI APRESENTADO NOVO 
ATESTADO, DEVEMOS PAGAR NOVO AFASTAMENTO?

Esclarecemos, conforme art.75 do Decreto nº3.048/99 que se ultrapas-
sado os sessenta dias da alta anterior a empresa está obrigada a pagar 
novamente os quinze primeiros dias de afastamento.

FUNCIONÁRIO FALTOU DEVIDO A GREVE
Empresa pode descontar, quando o funcionário não comparece ao 
trabalho devido a greve de ônibus? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionário falece em decorrência de acidente de trabalho, os depen-
dentes recebem algum benefício? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGA AO FUNCIONÁRIO ALÉM DO SALÁRIO FIXO UM 
VALOR SOBRE PRODUTIVIDADE, SENDO VARIÁVEL TODO MÊS, DEVE 
SER CALCULADO O DSR?

Esclarecemos que conforme Súmula nº225 do TST a produtividade paga 
mensalmente não repercute no cálculo do repouso semanal remunerado.

ESTAGIÁRIO AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO
Estagiário está afastado com atestado de 22 dias, como proceder com 
o pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA APOSENTADA POR INVALIDEZ
Foi concedida aposentadoria por invalidez para funcionária, temos que 
calcular a rescisão, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Considerados um tesouro na-
cional na China, os ursos pandas 
gigantes conseguiram sair da 
“lista vermelha” de extinção há 
menos de um ano devido a um 
longo trabalho de preservação 
desses animais, que têm fãs no 
mundo inteiro.

Sob proteção especial do 
Estado chinês, desempenham 
papel importante na construção 
da imagem internacional do 
país asiático com a chamada 
diplomacia do panda, que 
consiste no envio de ursos a 
outras nações para pesquisas 
científi cas conjuntas sobre a 
espécie.

O programa de proteção, 
aliado à visibilidade mundial 
dada aos pandas pela via diplo-
mática, ajudou na conscienti-
zação sobre a importância da 
preservação da espécie. Até os 
anos 1980, existiam menos de 
mil pandas gigantes no mundo. 
Agora, vivem na China aproxi-
madamente 1,8 mil na natureza 
e em torno de 400 sob proteção 
humana em centros de pesquisa 
ou zoológicos.

Os pandas saíram da ameaça 
de extinção e passaram a ser 
considerados como “vulne-
ráveis” em setembro do ano 
passado pela União Interna-
cional para a Conservação 
da Natureza. Assim como 
outras espécies em perigo, 
eles sofrem com a diminuição 
do seu habitat por causa da 
expansão da atividade huma-
na e ao desmatamento que, 
no caso dos pandas, reduz a 

Na Base de Pesquisa e Reprodução dos Pandas Gigantes de Chengdu,

capital da província de Sichuan, pandas dormem na maior parte do dia. 

Dos 17 ODS, dez têm metas 
diretamente associadas 
à infância e adolescên-

cia. A pesquisa “A Criança e o 
Adolescente nos ODS - Marco 
zero dos principais indicadores 
brasileiros - ODS 1, 2, 3 e 5” visa 
complementar relatório volun-
tário entregue pelo governo à 
ONU, na semana passada. 

Nesse primeiro lançamento, 
foram selecionados quatro 
dos dez objetivos: erradicação 
da pobreza, fome zero, saúde 
e bem-estar e igualdade de 
gênero.

No balanço geral, o Brasil 
cumpriu sete dos oito Objetivos 
do Milênio, voltados para os 
países em desenvolvimento, 
com exceção da meta de re-
dução da mortalidade materna. 
A administradora executiva da 
Abrinq, Heloisa Oliveira, res-
saltou que, apesar dos avanços 
na última década, há regiões 
do país e grupos sociais cujos 
dados apontam extrema desi-
gualdade e que são camufl ados 
pela média nacional. Para que 
os objetivos traçados para 
2030 sejam cumpridos, disse 
ela, todos os grupos sociais e 
regiões do pais precisam estar 
incluídos nas metas.

“Nossas estatísticas são 
boas, mas muitos dados 
precisam ser desagregados. 
Vivemos em um país extre-
mamente desigual. Olhando a 
média nacional dá para pensar 
que alguns indicadores estão 
bons, mas precisamos olhar 
para as diferentes realidades 
brasileiras para enxergar onde 

Relatório diz que Brasil tem regiões cujos dados apontam 

extrema desigualdade social.

5ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NIVALDENIR EMERSON LIMA, 
REQUERIDO POR SÔNIA MARIA DE SOUZA CANDELÁRIA - PROCESSO Nº1005690-
68.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de NIVALDENIR EMERSON LIMA, CPF 
227.649.558-80, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sônia Maria 
de Souza Candelária. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de 
fevereiro de 2017. 

Estudo diz que Brasil deve priorizar 
combate às desigualdades regionais
O Brasil precisa priorizar o combate às desigualdades regionais se quiser alcançar as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ligados diretamente à criança e ao 
adolescente, indica estudo divulgado ontem (25) pela Fundação Abrinq, no Rio de Janeiro

mil nascidos vivos, no mesmo 
período (a taxa era de 26,1 por 
mil nascidos vivos em 2000).

Em 2015, a taxa de mortali-
dade materna era de 54,9 para 
cada 100 mil nascidos vivos. 
Heloísa ressaltou que, embora 
a média nacional não seja alta 
a nível nacional, no que diz 
respeito à morte materna, ela 
está muito acima da média em 
alguns estados, como Tocan-
tins, Maranhão, Roraima, Piauí 
e Amapá. “São números de 
óbitos muito altos por causas 
evitáveis. Por isso, precisamos 
de estratégias específi cas para 
tratar essas diferenças regio-
nais”. O Brasil conseguiu sair 
do Mapa da Fome da FAO em 
2014. A pobreza na infância 
foi prioridade das ações go-
vernamentais com a criação 
do Programa Brasil Carinhoso 
e a mudança nos critérios do 
Programa Bolsa Família.

Em 2000, 191 países que inte-
gram as Nações Unidas assina-
ram compromisso de atingir os  
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), cujo prazo 
fi nal terminava em 2015. Aquele 
pacto global era voltado apenas 
a países pobres e em desenvol-
vimento. Em 25 de setembro 
de 2015, 193 países das Nações 
Unidas adotaram a Resolução 
“Transformando Nosso Mundo: 
a Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável”, com 
17 objetivos e 169 metas que 
devem ser cumpridos por to-
das as nações – os chamados 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) (ABr).

estão os desafi os”, afi rmou.
“Precisamos implementar 

os ODS a nível local porque 
somente assim avançaremos. É 
preciso aprofundar e detalhar 
mais a discussão, elaborar um 
ponto de partida de todos os 
indicadores, investir em novas 
estatísticas para sabermos de 
onde estamos saindo e para 
onde vamos”, explicou.

A Abrinq é uma das oito orga-
nizações selecionadas, por meio 
de edital, para debater e imple-
mentar a chamada Agenda 2030 
na Comissão Nacional para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. De acordo a Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD-2015), 27% 
dos habitantes vivem com até 
meio salário mínimo por mês. 
Mas esse percentual sobe para 
40,2% se for feito um recorte 

da população de 0 a 14 anos, 
ultrapassando a casa dos 60% 
de crianças e adolescentes em 
situação de pobreza em estados 
como Alagoas, Maranhão, Cea-
rá, Bahia e Pernambuco.

“Não podemos falar de uma 
agenda para 2030 sem priorizar 
esse grupo que será a população 
economicamente ativa, adulta, 
e que vai de fato viver nesse 
mundo de 2030. Não podemos 
falar de futuro sem falar de 
criança e adolescente”, disse a 
representante da Abrinq. Em 
relação à mortalidade infantil, 
apesar de uma progressiva 
melhora nos indicadores, em 
2015, para mil nascidos vivos, 
14,3 morreram, pouco mais da 
metade da taxa do ano 2000 
(30,1 por mil nascidos vivos). 
Já os óbitos entre menores de 
um ano fi caram em 12,4, para 
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Programa de proteção dos pandas usa 
diplomacia para aumentar conscientização

176 contabilizados até o fi m do 
ano passado.

A funcionária da administra-
ção da base, Zhong Yangping, 
explica que o principal objetivo 
do santuário artifi cial é a re-
produção dos animais. “É uma 
espécie ainda considerada em 
perigo e precisa de nossa pro-
teção”, disse. Outra vertente 
do centro de pesquisa é a ação 
educativa para conscientizar 
adultos e crianças sobre a im-
portância da preservação de 
espécies ameaçadas. Nas mon-
tanhas de Sichuan, considerada 

Pandas de 2 anos se refugiam do calor em instalações com ar condicionado na Base de Pesquisa e 

Reprodução dos Pandas Gigantes de Chengdu, capital da província de Sichuan.
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quantidade de bambus, base 
de sua alimentação.

Sichuan, terra natal 
dos pandas

Pioneira no trabalho de 
preservação e principal centro 
de estudos sobre a espécie na 
China, a Base de Pesquisa e 
Reprodução dos Pandas Gi-
gantes de Chengdu, capital de 
Sichuan, província do sudoeste 
da China, foi aberta em 1987 
com apenas seis animais. Os 
quatro bebês pandas que nas-
ceram este ano se somam aos 

a terra natal dos pandas, vivem 
80% desses animais. O restante 
está espalhado pelas províncias 
de Gansu e Shaanxi.

Diplomacia do panda
A primeira aparição pública 

de Meng Meng, uma panda 
de 4 anos, e de Jiao Qing, um 
panda de 7 anos, os dois no-
vos moradores do zoológico 
de Berlim, foi na presença da 
chanceler alemã Angela Merkel 
e do presidente chinês, Xi 
Jinping, antes da abertura da 
cúpula do G20 em Hamburgo, 
no início do mês.

A cerimônia de abertura do 
Jardim dos Pandas é o mais 
recente exemplo dessa tradição 
da política externa chinesa de 
enviar esses “embaixadores 
especiais” de Pequim para 
reforçar os laços diplomáticos 
com outras nações. O governo 
chinês empresta por 15 anos 
os pandas a zoológicos de dife-
rentes países para projetos de 
pesquisa conjuntos. Segundo 
o jornal estatal China Daily, 48 
pandas vivem no exterior em 
14 países, como Japão, Estados 
Unidos e Cingapura.
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O pretendente: DANILO FERNANDES OLIVEIRA REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1986, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Edelcio de Oliveira Rezende e de Maria de Fátima Fernandes Oliveira 
Rezende. A pretendente: MARIANA FREITAS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lopes Ribeiro e de Helena Bernardo Freitas Ribeiro.

O pretendente: RODRIGO ATUATE ROA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/06/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Roa Frare e de Yara Atuate Roa. A 
pretendente: DEYZE CORRÊA FEIJÓ GUEDES, estado civil solteira, profi ssão analista 
de resseguros, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/07/1989, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Manoel Feijó Guedes e de Roseli Corrêa Feijó Guedes.

O pretendente: DANILO CARRARA PANIGHEL, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1976, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Wagner Panighel e de Eunice Carrara Panighel. A pretendente: LUCIANA MILAN 
AVERSO, estado civil solteira, profi ssão engengheira civil, nascida em São Caetano do 
Sul - SP, no dia 28/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jair Averso e de Edna Milan Averso.

O pretendente: VINICIUS BOÉ, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 26/07/1981, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Edeogino Boé 
e de Caterina Lorusso Boé. A pretendente: MARIANA BATISTA SILVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Montes Claros - MG, no dia 12/04/1991, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Jader Ataide Silveira e de Denise Cátia Maria Batista e Silveira.

O pretendente: DIOGENES CESAR CARRILHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Vera Cruz - SP, no dia 30/05/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carrilho Rubio e de Lidia Turatti Carrilho. A pretendente: MÔNICA 
TAVARES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/12/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Tavares do Nascimento e de Maria de Lourdes Borges do Nascimento.

O pretendente: EDISON GASPAR, estado civil viúvo, profi ssão economista, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 04/10/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Gaspar Filho e de Idalina Palombo Gaspar. A pretendente: LUCINEIA BRITO SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida em Poções - BA, no dia 05/12/1966, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Angelo Silva e de Ana Brito Silva.

O pretendente: MAURICIO MENASSI, estado civil divorciado, profi ssão produtor de 
eventos, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/11/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arsenio Menassi e de Pedra Cruz Menassi. A pre-
tendente: ADRIANA APARECIDA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Carlos - SP, no dia 03/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sergio Evangelista Gomes e de Maria Aparecida Gabriel Gomes.

O pretendente: RODRIGO HENRIQUE MOREIRA MAZZOLLI, estado civil solteiro, 
profi ssão consultor de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Mário Sergio Mazzolli e de Simone Sena Moreira 
Mazzolli. A pretendente: AMANDA NELY DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz de Brito e de Maria Nazaré de Brito.

O pretendente: ISAAC DE ASSIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Duca dos Santos e de Rosilene de Assis. A pretendente: 
LUANA SALDANHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Saldanha Alexandre e de Valdenice Teresa da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO LUIZ SILVA COLA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Cola e de Maria de Fatima Silva. A convivente: VANESSA ELIAS, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/05/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Elias e de Alaide Vieira 
de Freitas Elias. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIEGO FRANCISCO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/04/1986, pro-
fi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Antonio Francisco Filho e de Valdina da Conceição Oliveira. A pretendente: JOELMA 
MOREIRA SANTOS, natural de Vitória da Conquista, BA, nasc.: 01/11/1982, profi ssão: 
balconista, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Agnal-
do Moreira dos Santos e de Etelvina Pereira Santos.

O pretendente: RICARDO BETINELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/02/1985, 
profi ssão: operador de telemarketing, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Carlos Betinelli e de Francisca Pereira Betinelli. A preten-
dente: MARILZA FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Jardim Alegre, PR, nasc.: 
21/09/1984, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Odilio Pereira dos Santos e de Ilda Maria Francisco 
dos Santos.

O pretendente: THIAGO GASPAROTTI VALIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/05/1992, profi ssão: analista de crédito, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Valim e de Ivete Aparecida Gasparotti Valim. A 
pretendente: RAFAELA DE SANTANA EURICO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/08/1990, profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Jurandir Machado de Eurico e de Edineide de Jesus 
Santana Eurico.

O pretendente: CARLOS HUMBERTO ZANCANARO, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 12/06/1977, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Carlos Zancanaro Neto e de Olga Lucia Lacorte Zan-
canaro. A pretendente: JAMILLE APARECIDA OLIVEIRA RIVERA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 08/01/1984, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Oliveira Rivera e de Iolanda Benedita de 
Oliveira Rivera.

O pretendente: OBINNA JOSEPH NNAJI, natural de Enugu, Nigeria, nasc.: 07/06/1989, 
profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Vicent Nnaji e de Margret Nnaji. A pretendente: TAMIRIS APARECIDA DE JESUS 
GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/02/1988, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Otavio Ribeiro Gomes e de No-
emi de Jesus Gomes.

O pretendente: CARLITO ROSA DE OLIVEIRA, natural de Queimadas, BA, nasc.: 
10/04/1964, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Gua-
rulhos - SP. fi lho de: Pedro Bispo de Oliveira e de Pedrina Rosa de Oliveira. A pretenden-
te: MARIA ISABEL RODRIGUES LOVES, natural de Itaperuna, RJ, nasc.: 19/08/1960, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José Loves Filho e de Erondina Rodrigues Loves.

O pretendente: CESAR GRECCO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/05/1953, pro-
fi ssão: professor aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado em Guarulhos 
- SP. fi lho de: Oswaldo Grecco e de Ana Martoni Grecco. A pretendente: DEVANI DU-
ARTE ESTEVO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/06/1961, profi ssão: coordenadora 
pedagogica, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Ga-
briel Duarte e de Claudina Conde Duarte.

O pretendente: MAURICIO BRITO FERREIRA, natural de Itororo, BA, nasc.: 05/06/1976, 
profi ssão: chefe de ofi cina, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Guaiana-
ses. fi lho de: Enedino Ferreira dos Santos e de Maria Rita Brito. A pretendente: JESSI-
CA CAVALCANTE TEIXEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1990, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Nivaldo de 
Oliveira Teixeira e de Deijanira Barros Cavalcante.

O pretendente: EDVAR SALUSTIANO MARQUES DE SOUSA, natural de Granja, CE, 
nasc.: 19/03/1973, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Batista Marques e de Luzia Ferreira de Sousa. A preten-
dente: FABIANA GOMES DOS SANTOS, natural de Bom Jesus da Lapa, BA, nasc.: 
08/06/1983, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Meire Luce Gomes dos Santos.

O pretendente: VITOR GARCIA VICHINSKI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/10/1991, profi ssão: servidor público federal, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Carlos Alberto Garcia Vichinski e de Lidia da Silva Garcia 
Vichinski. A pretendente: YANNI FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna, BA, 
nasc.: 18/04/1990, profi ssão: servidora pública federal, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada em Boa Vista - RR. fi lha de: José Ferreira dos Santos e de Eremitas Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: ODILON OLAVO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/07/1983, rofi ssão técnico de enfermagem, estado civil divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de Olavo Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes Ferreira da 
Silva. A pretendente: JULIÉTE MARIANO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/04/1986, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Joaquim 
Mariano de Souza e de Ana Polvora de Souza.

O pretendente: VANDER JOSÉ DA SILVA, natural de Conselheiro Lafaiete, MG, nasc.: 
31/10/1976, profi ssão gerente de loja, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de Cecilia Catarina da Silva. A pretendente: VILMA DOS SANTOS TEMO-
TEO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/07/1987, profi ssão operadora de caixa, estado 
civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Valdeci Alves Temoteo e de 
Izabel Luiz dos Santos.

O pretendente: EDEMIR TEOFILO DOS SANTOS JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/08/1987, profi ssão mecânico, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Edemir Teofi lo dos Santos e de Gicelia Caetano dos Santos. 
A pretendente: TALITA ARAUJO VALE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/12/1987, profi ssão vendedora de comércio varejista, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de Sivaldo José da Silva e de Sara Araujo do Vale 
da Silva.

O pretendente: EVANDRO ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/05/1980, profi ssão operador de máquinas, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de Crizantino Alves dos Santos e de Judith Nascimento dos 
Santos. A pretendente: CINTIA GOMES RODRIGUES, natural de Taboão da Serra, 
SP, nasc.: 02/05/1984, profi ssão prendas domésticas, estado civil divorciada, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de Flavio Rodrigues e de Creuza Gomes de 
Almeida.

O pretendente: EDNALDO DALLACQUA RAMOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/08/1977, profi ssão autônomo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de Milton Pereira Ramos e de Maria Rosa Dallacqua Ramos. A pretenden-
te: CLEONICE TIMOTEO DE AMORIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/03/1968, 
profi ssão autônoma, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
Pedro Timoteo de Amorim e de Ervina Lemes de Martins.

O pretendente: ERYCK FERNANDES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/04/1995, profi ssão promotor de vendas, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de Suzana Fernandes do Nascimento. A pretendente: JO-
SIANE RODRIGUES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/02/1993, profi ssão 
prendas domésticas, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
José Ivo da Silva e de Joazina Rodrigues Caldeira.

O pretendente: RENATO ALELUIA OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/04/1984, profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de José Eugenio de Oliveira e de Elvira Aleluia Oliveira. A pretendente: 
ÉRIKA LUDOVICO TELES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/02/1986, profi ssão au-
xiliar de produção, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Elio 
Lemos Teles e de Doralice Ludovico Teles.

O pretendente: DIEGO DOMINGOS DA SILVA, natural de Osasco, SP, nasc.: 
05/07/1989, profi ssão vigilante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de Ronaldo Francisco da Silva e de Abigail Laureano Domingos da Silva. 
A pretendente: DENISE DOS SANTOS MOURA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/07/1995, profi ssão vendedora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de Luiz Rodrigues de Moura e de Jaira dos Santos Souza.

O pretendente: GERARDO XAVIER CHICHANDE ROSALES, natural de Guayaquil, 
nasc.: 12/02/1977, profi ssão advogado, estado civil solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de Orlando Alcides Chichande Bautista e de Luisa Eusebia Rosales. A 
pretendente: CELIA CAMELO DE ANDRADE, natural de São Vicente Ferrer, PE, nasc.: 
25/10/1973, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de Severino Camelo de Andrade e de Josefa Luzia da Conceição.

O pretendente: THIAGO SILVA DINIZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/11/1985, 
profi ssão caldeireiro chapas de ferro e aço, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Antonio Diniz Filho e de Pastora Bizerra Silva Diniz. A pretendente: 
VANESSA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/04/1988, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de Waldir Gomes da Silva e de Janete Lopes da Silva.

O pretendente: ÉRIK SOUZA PASSOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 12/06/1996, 
profi ssão atendente, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de 
Mizael Rodrigues Passos e de Edna Souza Passos. A pretendente: GRACE KELLY DE 
OLIVEIRA, natural de Salto, SP, nasc.: 07/10/1996, profi ssão atendente, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Alexandre Rafael de Oliveira e de 
Claudia Paulino Nonato de Oliveira.

O pretendente: LUIS ROBERTO PEROSSI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/01/1978, 
profi ssão redator, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de 
José Anibal Perossi e de Ebias Rossato Perossi. A pretendente: VANESSA TELES DOS 
SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/07/1983, profi ssão secretária executiva, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Gercilio Batista dos 
Santos e de Maria das Graças Oliveira Teles Santos.

O pretendente: GILSON TAVARES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/10/1984, profi ssão mecânico industrial, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Lindolfo Tavares da Silva e de Joana Conceição de Souza Silva. 
A pretendente: ADRIANA APARECIDA TAVARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/07/1982, profi ssão operadora de cobrança, estado civil solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de Luiz Tavares e de Maria Aparecida Tavares.

A pretendente: MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/04/1988, profi ssão auxiliar de sushiman, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de Katia Aparecida de Almeida. A pretendente: CRISTIANE DINIZ GHIRALDINI, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/06/1997, profi ssão operadora de loja, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Adilson Ghiraldini e de Selma Diniz Serra.

O pretendente: TARIK BACANELI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/04/1990, profi ssão professor, estado civil solteiro, residente e domiciliado em Suza-
no, SP, fi lho de Renato Geronimo da Silva e de Nadia Bacaneli da Silva. A pretenden-
te: VANDRESSA REZENDE DE LIMA MASSAFERA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
25/10/1989, profi ssão professora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de Carlos Guilherme Massafera e de Luzineide Rezende de Lima Massafera.

O pretendente: JOSUE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/06/1991, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de Rosan-
gela Aparecida da Silva. A pretendente: ADRÍZIA GOMES DA SILVA, natural de Pesquei-
ra, PE, nasc.: 04/06/1991, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de José Gomes da Silva e de Maria José Rosa da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/05/1980, profi ssão operador de máquinas, estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de Antonio Bonifacio da Silva e de Luzinete Maria da Silva. 
A pretendente: PAULA KAROLINA DOS SANTOS SOUZA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 04/09/1993, profi ssão atendente, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de Cicero Maximo de Souza e de Maria Valdelania dos Santos Souza.

O pretendente: WILSON LUIS GIACOIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1972, 
profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de Vito Giacoia e de Virginia de Souza Giacoia. A pretendente: SANDRA BUENOS 
DE MACEDO SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/02/1976, profi ssão dervi-
dora pública federal, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
João Macedo Santos e de Teresa Eva Buenos de Macedo.

O pretendente: RENATO OLIVEIRA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/10/1985, profi ssão assistente fi nanceiro pleno, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de Roberto Santana de Lima e de Maria Aurea de Oliveira 
Lima. A pretendente: NATALIA MARQUES WAGNA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/09/1984, profi ssão supervisora de logistica, estado civil solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de Marcos Malacco Wagna e de Angela Maria Marques.

O pretendente: JOSÉ SECUNDO DO NASCIMENTO, natural de Porteiras, CE, nasc.: 
13/09/1973, profi ssão lider de operações, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Antonio Secundo do Nascimento e de Geralda Maria da Con-
ceição. A pretendente: FRANCILENE ALVES DIAS, natural de Imaculada, PB, nasc.: 
25/10/1977, profi ssão orientadora socio educativo, estado civil solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de Elias Dias dos Santos e de Francisca Alves de Lima.

O pretendente: LUIZ CLÁUDIO MORAIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/07/1975, 
profi ssão porteiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de 
Gileildo Morais de Oliveira e de Madalena Antunes de Oliveira. A pretendente: ELIENE 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Piritiba, BA, nasc.: 12/03/1971, profi ssão do lar, 
estado civil divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Braulino Gonçalves 
de Oliveira e de Eloiza Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VALTER ENDERSON CANOTILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/11/1957, profi ssão ferramenteiro, estado civil divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de Valter Canotilho e de Teresinha Piacitelli Canotilho. A pretendente: 
ELIANE BORGES SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/06/1972, profi ssão 
assistente de escrita fi scal, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de Antonio Borges Almeida Santos e de Durvalina Zulmira Santos.

O pretendente: WELLINGTON BARBOSA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/01/1990, profi ssão controlador de acesso, estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de Manoel Batista e de Suely Maria Aparecida Barbosa. A 
pretendente: THAYANE SANTOS SILVA, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 
30/05/1995, profi ssão manicure, estado civil solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de Ricardo Marques da Silva e de Cristiane dos Santos Nascimento.

O pretendente: MARCIANO ALVES DA SILVA, natural de Iguatu, CE, nasc.: 30/11/1984, 
profi ssão ajudante de pedreiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de José Tome da Silva e de Francisca Alves Teixeira da Silva. A pretendente: 
JAILMA HENRIQUE DOS SANTOS, natural de Sousa, PB, nasc.: 22/10/1980, profi ssão 
prendas domésticas, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
João Henrique dos Santos e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: THIAGO BARBOSA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/04/1984, profi ssão porteiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de Amaurino Marques de Oliveira e de Vania Barbosa. A pretendente: KELLY FÉLIX PE-
REIRA, natural de Araripe, CE, nasc.: 05/09/1993, profi ssão vendedora, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Luiz Félix Pereira e de Ana Gitirana da Silva.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE MENDES DO NASCIMENTO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 05/09/1990, profi ssão técnico de refrigeração instalação, estado civil 
divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de Joatan Luiz do Nascimento 
e de Marcia Elaine Mendes da Silva Nascimento. A pretendente: CAMILA MIRANDA 
SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 24/02/1989, profi ssão recepcionista atendente, 
estado civil divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Luiz Arcolino da 
Silva e de Maria Celia Miranda Santos Silva.

O pretendente: ATANIEL FERREIRA LISBOA, natural de Vitória da Conquista, BA, 
nasc.: 14/12/1949, profi ssão pedreiro, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Gustavo Ferreira Lisboa e de Tertulina Maria de Jesus. A preten-
dente: VALDENILZA SANTOS NASCICMENTO, natural de Una, BA, nasc.: 15/10/1985, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de Pedro José Nascimento e de Marli Santos Nascimento.
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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:

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

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

Mas poucos sabem que 
todos estão sujeitos a um 
rígido código de vesti-

menta. A principal regra diz que 
a soberana deve ser identifi cada 
de longe, independentemente 
de onde estiver. Isso impõe o 
uso de roupas de cores claras ou 
fortes, mas com peças em tons 
chamativos.

Já o príncipe William e sua 
esposa Kate costumam seguir as 
regras, mas às vezes quebram o 
protocolo ao usarem roupas je-
ans. O código também se aplica 
às crianças, George e Charlotte, 
que segundo a tradição, podem 
usar roupa informal desde que 
seja apenas camisa e shorts. Eles 

jamais poderão vestir uma cami-
seta com a imagem de um super 
herói. De acordo com a “BBC”, 
citando a especialista de moda 
Diana Mather, no vestuário das 
mulheres, o código impõe um 
vestido elegante ou calças sociais 
com casaco. 

Além disso, elas precisam 
usar chapéus e luvas brancas 
em reuniões formais. O uso das 
luvas serve para protegê-las de 
ter contato com bactérias ao 
apertar as mãos de muitas pes-
soas. O especialista em etiqueta, 
Grant Harrold, diz ainda que “a 
regra determina que os chapéus 
não podem ser usados dentro de 
casa depois das 18h, porque esse 

é o momento em que são usadas 
roupas de noite com tiaras e jóias 
da família”.

As tiaras se usam tradicio-
nalmente em eventos formais, 
especialmente com um vestido 
de gala, e são reservadas para 
as mulheres casadas com os 
membros da Família Real. Já para 
os homens, a roupa liberada é o 
blazer acompanhado por uma 
camisa, calça e gravata. O “estilo 
militar”, usado por William e Har-
ry, é uma forma de representar o 
Exército, já que ambos serviram 
as forças britânicas. As vesti-
mentas militares são reservadas 
para ocasiões ofi ciais, como um 
casamento (ANSA). As camisolas de Natal da família real britânica.

Conheça o código de vestimenta da família real britânica
Diversos súditos são fascinados pelo guarda-roupa da Família Real. Os casacos 
com cores brilhantes da rainha Elizabeth II e até mesmo as coroas da duquesa de 
Cambrigde, Kate Middleton, fazem sucesso no mundo inteiro
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: HENRIQUE STECANELLA CID, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 06/11/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Cid e de Isabel do Carmo Ste-
canella Cid. A pretendente: NATALIE PRIMON MOLINA, estado civil solteira, profi ssão 
servidora publica, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 25/04/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Lourenço Molina e de 
Lourdes Primon Molina.

O pretendente: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido em Ribeirão Preto (3º Subdistrito) - SP, no dia 04/10/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Nestório da Silva e 
de Aparecida de Souza Silva. A pretendente: DANIELA MAYUMI NAKAMATSU, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 30/06/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yukihiro Nakamatsu e 
de Hitomi Yonamine Nakamatsu.

O pretendente: GIORDANE DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 03/04/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Natanael Vieira e de Marta de Souza Vieira. A pretendente: 
GIOVANNA OLIVEIRA ZAGUINI, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 07/04/1997, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Hugo Zaguini Filho e de Sandra Regiane de Oliveira Zaguini.

O pretendente: GEORGE RISSIO LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão micro 
empresário, nascido nesta Capital, 28º Subdistrito - SP, no dia 28/11/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Moreira Gonçalves 
Lourenço e de Liliana Rissio Gonçalves Lourenço. A pretendente: REBECA ZACARIAS 
PENTEADO, estado civil solteira, profi ssão veterinária, nascida em Nova Floresta - PB 
(Registrada Jaçana/RN), no dia 25/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauricio de Moraes Penteado e de Valdecira Zacarias Penteado.

O pretendente: ALBERT DA COSTA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Varginha - MG, no dia 12/04/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Xavier e de Anita da Costa Xavier. A pretenden-
te: KARINA PEREIRA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta 
Capital, Indianópolis  - SP, no dia 01/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdir de Oliveira Amorim e de Arminda José Pereira Amorim.

A pretendente: TACIANA GONÇALVES BECHARA, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em Uberaba - MG, no dia 05/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Bechara e de Jussara Gonçalves Ferreira Bechara. A 
pretendente: DAIANA MIRANDA CENTENA, estado civil solteira, profi ssão decoradora, 
nascida em Alegrete - RS, no dia 22/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daniel Alves Centena e de Angela Regina de Souza Miranda.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

FERNANDO ALEXANDRE ALVES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
em enfermagem, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (07/06/1989), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 
445, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor Alves de Lima e 
de Elenir Aparecida Alexandre. MARIA CÍCERA LEITE BARBOZA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Lagoa do Ouro, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/007.FLS.202-LAGO DO OURO/PE), Lagoa do Ouro, PE no dia dezoito de 
julho de mil novecentos e oitenta e cinco (18/07/1985), residente e domiciliada Rua 
Maria Antonieta de Campos Arruda, 42, bloco 10, apartamento 23, Jardim Angélica, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Nelson Barboza da Silva e de Es-
pedita Severino Leite.

FERNANDO PROENÇA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.286-CANGAÍBA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e sete (16/07/1987), 
residente e domiciliado Rua Arcádia Paulistana, 312, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Lopes e de Elisabete Proença de Gois 
Lopes. CARLIANE MESQUITA VALENTIM SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
encarregada de vendas, nascida em Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia 
dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (17/11/1987), residente e 
domiciliada Rua Arcádia Paulistana, 312, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francicleide Mesquita Valentim.

RAPHAEL PRADO PEREIRA DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
eletricista, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte de agosto de mil novecentos e noventa (20/08/1990), residente e domiciliado 
Rua Porto Nacional, 121, Vila Rosália, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho 
de Julio Cesar Pereira de Mello e de Sonia Pozo Prado de Mello. SUZANA RAMOS 
BONFIM NEVES, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (28/02/1994), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Ferni, 726, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jairo Bonfi m Neves e de Ivete Pereira Ramos Bonfi m Neves. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito 
de Guarulhos, neste Estado.

CLEBER ALESSANDRO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 01,FLS.26-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (05/02/1976), 
residente e domiciliado Rua Girassolina, 85, Jardim Brasília, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de José Roberto Dias e de Nair Vieira Dias. LUCIENE MARIA DE ANDRADE 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São 
José do Mipibu, Estado do Rio Grande do Norte, São José do Mipibu, RN no dia trinta 
de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (30/08/1968), residente e domiciliada Rua 
Doutor Jairo Franco, 43, casa 06, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Francisco de Andrade e de Lidia dos Santos.

ANTONIO CARLOS ROMÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.244-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa 
(14/03/1990), residente e domiciliado Rua Tantas Palavras, 33, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Romão da Silva e de Maria 
Aparecida de Melo Silva. DAMARES FONSECA DOS SANTOS SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão controlador de acesso, nascida em São Miguel Paulista, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e um (07/05/1981), 
residente e domiciliada Rua Tantas Palavras, 33, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altino Ferreira de Souza e de Leonice Fonseca 
dos Santos Souza.

ANTONIO DIAS PACHECO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Timbaúba, Estado de Pernambuco, Timbaúba, PE no dia treze de abril de 
mil novecentos e setenta e um (13/04/1971), residente e domiciliado Rua Xavier Pal-
merim, 501, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Dias Pacheco e de Teresinha Candido Pacheco. HOLIEN FERREIRA 
FILHO, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta e três 
(13/01/1973), residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 501, casa 02, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Filho e de 
Iracy Ferreira Filho.

ROGERIO BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/064.FLS.277V 2º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e quatro (27/02/1974), residente e domiciliado Rua Tenora Catalã, 
11, A, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barboza da Silva e 
de Carmelita Barboza da Silva. VANUSA ROSENDO DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de expedição, nascida em Sanharó, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/031.
FLS.172V-1º DISTRITO DE SANHARÓ/PE), Sanharó, PE no dia dez de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (10/11/1975), residente e domiciliada Rua Tenora Catalã, 
11, A, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Francisco da Silva 
e de Severina Rosendo da Silva.

SAMUEL RODRIGUES VIEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.026-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e seis (07/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 68, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samuel Rodrigues Vieira e de Eunice 
Bispo de Almeida Rodrigues Vieira. FERNANDA NICOLA ALVES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta 
Capital (CN:LV.A/265.FLS.109V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (17/06/1996), residente e domiciliada Rua 
Guaxupé, 702, Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Alves da Silva 
e de Ruth Nicola Alves da Silva.

RICARDO ALVES MARREIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnológo em processo de 
produção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/083.FLS.226-CERQURIA CESAR/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(15/11/1975), residente e domiciliado Rua Doutor Aureliano Barreiros, 877, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alves Marreiro e de Maria de Fatima Vitor Marreiro. 
CILA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, estado civil divorciada, profi ssão psicologa, 
nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (21/06/1972), residente e domiciliada Rua Doutor Aureliano 
Barreiros, 877, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Urbano Augusto Costa e de Maria 
Celeste Conceição Costa.

ALAN RIBEIRO DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.009V-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/11/1992), residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 18, A, Viela São 
Francisco, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sabino da Fonseca 
e de Vanderli Ribeiro. ALINE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/245.FLS.110V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de março de mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), residente e domiciliada 
Avenida Maria Luiza Americano, 18, A, Viela São Francisco, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Angelo Vieira da Silva e de Cleusa Pereira dos Santos.

DAVI RODRIGO MATHEUS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de estoque, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.036-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e oito (10/07/1988), residente 
e domiciliado Rua Savério Rocchi, 19, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Matheus e de Iva Ferreira Matheus. BRUNA 
MELLO RIGUETTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatua-
pé, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.033V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois (02/09/1992), residente e domiciliada Rua 
Savério Rocchi, 19, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silvio Roberto Riguetto e de Maria Izilda da Costa Mello.

ANDERSON HUMBERTO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão topógrafo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (13/02/1981), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 65, apartamento 
23-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Humberto Costa e de Maria da Guia Costa. LARYSSA DE OLIVEIRA RAMOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente bilíngue, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/206.FLS.080V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove (21/07/1989), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Ferni, 1013, apartamento 11-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gerson Ramos e de Marilza de Oliveira Ramos.

LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão marmorista, nascido 
em São Bento do Una, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 13,FLS.237-SÃO BENTO DO 
UNA/PE), São Bento do Una, PE no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e cinco 
(20/06/1975), residente e domiciliado Rua José Filgueira, 24, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Cordeiro dos Santos e de Maria Joana 
da Conceição. CAROLINE RIBEIRO MACHADO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-166,FLS.157V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e noventa e dois (08/08/1992), residente e domiciliada 
Rua José Filgueira, 24, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Machado e de Vera Lucia Ribeiro Machado.

JULIO FRANÇA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A-52,FLS.064 FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa 
(14/03/1990), residente e domiciliado Rua Avaremotemo, 25, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Julio França e de Cleide Shrengk Arrepia França. ALDERIANE 
LINS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Caruaru, Estado 
de Pernambuco (CN:LV-A-31,FLS.173 BEZERROS/PE), Caruaru, PE no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (22/10/1987), residente e domiciliada Rua 
Avaremotemo, 25, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alderito José 
Ribeiro e de Eliane Lins dos Santos.

WANYER PANHAN, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em Ribeirão 
Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP no dia trinta e um de março de mil nove-
centos e oitenta (31/03/1980), residente e domiciliado Avenida dos Agapantos, 98, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Languerberto Gleves Panhan e de Rute Canato Panhan. ANDREA MELCHIOR DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão corretora de imovéis, nascida em Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/006.FLS.153V-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (20/01/1977), 
residente e domiciliada Avenida dos Agapantos, 98, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves de Almeida e de Ana 
Melchior de Almeida.

FABIANO SILVERIO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/117.FLS.072-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (14/06/1995), residente e domiciliado Rua 
Peixoto Werneck, 433, bloco 03, apartamento 44, Parque Artur Alvim, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Odeias Batista Santana e de Rosa Maria Silverio. FERNANDA 
SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em Franco 
da Rocha, neste Estado (CN:LV.A/056.FLS.163V FRANCO DA ROCHA/SP), Franco da 
Rocha, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e oito (11/05/1998), residente 
e domiciliada Rua Dente de Leão, 03, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Waldir Pereira e de Marines Santos Morais Pereira.

CARLOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/310.FLS.123-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (15/01/1992), residente e domiciliado Rua Faveira do Mato, 441, Jardim Planalto, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos dos Santos e de Gislene Aparecida 
Ferreira das Neves dos Santos. JAQUELINE PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteira, 
profi ssão representante de atendimento, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/330.FLS.289-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (22/11/1992), residente e domiciliada 
Rua Justiniano da Cruz, 60, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celio Jose 
da Cruz e de Maria Antonia Pereira da Cruz.

GUILHERME DOS SANTOS SEABRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de TI, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/435.FLS.200-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/12/1995), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 702, Conjunto Habitacional 
A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Alves Seabra e de Denise 
Costa dos Santos. JULIANE FRANCILEIDE DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/262.FLS.267 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e seis (03/11/1996), residente 
e domiciliada Rua Cheiro Mineiro de Flor, 17, quadra M, casa 02, Conjunto Habitacional 
A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francileide Cicera de Lima.

JONAS FERREIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-321,FLS.092V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de março de mil novecentos e noventa e seis (21/03/1996), residente e domiciliado 
Rua Arraial do Bonfi m, 169, CASA 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Cicera Ferreira Gonçalves. ANGELA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-313,FLS.21-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e oito (06/06/1998), 
residente e domiciliada Rua Serra do Caxambu, 193, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Roberio Gomes de Oliveira e de Andreia Ferreira da Silva.

AMILTON FIRMINO DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Carlópolis, Estado do Paraná (CN:LV.A/026.FLS.132 CARLÓPOLIS/PR), Carlópolis, PR 
no dia dezesseis de junho de mil novecentos e setenta e quatro (16/06/1974), residente 
e domiciliado Rua Arcádia Paulistana, 320, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Firmino de Paula e de Benedita Aparecida 
Martins de Paula. LUZENILDA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Cipó, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.309-NOVA SOURE/BA), Cipó, 
BA no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta (02/06/1980), residente e domiciliada 
Rua Arcádia Paulistana, 320, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Pereira dos Santos e de Maria José de Souza Santos.

VALDINEI ALVES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/110.FLS.246-JEQUIÉ/BA), Jequié, SP no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e setenta e seis (18/11/1976), residente e domiciliado 
Rua Serra do Caxambu, 193, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Benicio Ferreira Cavalcante e de Laura Alves Cavalcante. ANDREIA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/097.FLS.022-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta (17/08/1980), residente e domiciliada 
Rua Serra do Caxambu, 193, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carmélio Ferreira da Silva e de Maria do Carmo Ferreira da Silva.

LUCIANO SEVERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão sucateiro, nascido em 
Vicência, Estado de Pernambuco, Vicência, PE no dia vinte de maio de mil novecentos 
e sessenta e dois (20/05/1962), residente e domiciliado Rua Doutor Aureliano Barreiros, 
290, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Antonio da Silva e de Maria 
Sebastiana da Silva. ROSIMEIRE BARROSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/010.FLS.222 RIO LARGO/
AL), Maceió, AL no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta (12/11/1970), 
residente e domiciliada Rua Doutor Aureliano Barreiros, 290, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria de Fátima Barroso da Silva.

PAULO RICARDO RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-80,FLS.72V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/12/1984), residente e domiciliado Rua 
Benedito Gianelli, 10, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ramos Neto e 
de Jací Bernardo Ramos. JACKELINE SIQUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em química, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-105,FLS.209 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (13/06/1988), residente e 
domiciliada Rua São José de Mossamedes, 29, bloco 09, apartamento 12, Núcleo Lageado, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Peres da Silva e de Marcia Siqueira da Silva.

MISAEL JESUS DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em Tucano, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.102-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia cinco de março 
de mil novecentos e noventa e três (05/03/1993), residente e domiciliado Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 916, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Laércio Santos do Carmo e de Maria Leonilia de Jesus. SANDRIELE CON-
CEIÇÃO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Maceió, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/006.FLS.009-2º DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e noventa e oito (28/06/1998), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 916, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cassia da Conceição Oliveira.

JHONATAS SAMUEL LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/11/1989), residente e domiciliado Rua Osvaldo Rezende, 36, Jardim 
Casa Branca, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, fi lho de Pedro Santos Lima e de 
Eluina Rosa Lima. DEISE OLIVEIRA VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (13/03/1995), residente e domiciliada Rua Monsueto 
Campos de Meneses, 07, quadra G, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Andre Bezerra Vasconcelos e de Josie Oliveira da Silva. Cópia 
Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado.

FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/076.FLS.134V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e um (23/06/1991), residente e 
domiciliado Rua Tomé Álvares de Castro, 446, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Heraldo de Oliveira e de Marli de Souza. DAYANE LOPES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/216.FLS.184V-SUBDISTRITO LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e noventa e três (29/08/1993), residente e domiciliada 
Rua Tomé Álvares de Castro, 446, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Aparecido da Silva e de Nilzadeti Lopes da Silva.

RONALDO DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de montador, 
nascido em Franco da Rocha, neste Estado (CN:LV.A/026.FLS.250-FRANCO DA ROCHA/SP), 
Franco da Rocha, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa (21/03/1990), 
residente e domiciliado Rua Rio Birigui, 51, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nioberto de França Silva e de Elda Francisca do Nascimento Silva. AMANDA DA SILVA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/314.
FLS.082-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa 
e oito (06/07/1998), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 51, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Alves e de Nanci Gomes da Silva.

ANTONIO FRANCISCO DE MELO NETO, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto de 
soluções, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/099.FLS.184V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (30/09/1987), residente e 
domiciliado Rua Visconde D’Asseca, 97, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Decio Francisco de Melo e de Elza Aparecida de Oliveira de Melo. THALITA DA SILVA 
SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Subdistrito Vila 
Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.066-VILA NOVA CACHOEIRINHA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/02/1988), residente e domiciliada Rua Noroguages, 130, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agostinho da Silva Sampaio e de Rosemeire da Silva Santos.

ROGER COSTA DELFINO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão socorrista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.167V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (22/06/1996), residente e domiciliado Rua 
Rolante, 102, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Delfi no Gomes 
e de Dirce da Costa Gomes. LARA KAUANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/126.FLS.177 ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (27/09/1994), residente e domiciliada Rua Rolante, 102, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas de Oliveira e de Regina Lucia Alves.

THIAGO MACHADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bartender, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.148 IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e três (20/09/1993), residente 
e domiciliado Rua Marcos Liberi, 207, apartamento 52-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Geronimo da Silva e de Debora 
Lopes Machado. ROSIMERE DE BARROS, estado civil divorciada, profi ssão estudante, 
nascida em São Carlos, neste Estado, São Carlos, SP no dia sete de maio de mil nove-
centos e setenta e cinco (07/05/1975), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 207, 
apartamento 52-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Lauro de Barros e de Joana Maria Jeronimo de Barros.

DENILTON APARECIDO SILVA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Carapicuiba, neste Estado (CN:LV-A-66,FLS.132 CARAPICUIBA/SP), Cara-
picuiba, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/02/1984), 
residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 114, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Reginaldo Pereira de Castro e de Regina Aparecida da Silva. JOYCE APA-
RECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A 203,FLS.144V-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de abril de mil novecentos e noventa (09/04/1990), residente e domiciliada Rua 
Flor do Japão, 114, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio de 
Oliveira e de Neide Aparecida Ferreira de Oliveira.

LUIZ CARLOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de supervisão, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-46,FLS.54V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta (04/02/1980), residente e domiciliado 
Rua Mateus Mendes Pereira, 1654, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Amaro Joaquim de Santana e de Antonia Francisca de Santana. 
CINTHIA RODRIGUES VIEGAS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 66,FLS.199V-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/01/1985), 
residente e domiciliada Rua Adelina Patti, 313, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alaer Bosco Viegas e de Roseli Rodrigues dos Santos Viegas.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/103,FLS.144 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (25/02/1988), residente e domiciliado 
Rua Serrana, 899, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene da 
Conceição Pinheiro. LETICIA BORGES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/092,FLS.168-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (26/08/1986), residente e domiciliada Rua 
Serrana, 899, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Borges.

ROBERTO FERMINO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A-80,FLS.173-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e seis (14/02/1966), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 
30, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fermino Bezerra e de Maria de 
Lourdes Bezerra. ADENILDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A 132,FLS.199-1º SUBDISTRITO 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e nove (29/12/1969), residente e domiciliada Rua Planta da Sorte, 30, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João da Silva e de Dorotéa Severiano da Silva.

DANIEL BITENCOURT DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV-A 87,FLS.42V-C APELA DO SOCOR-
RO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta (04/10/1980), 
residente e domiciliado Rua Mateus Mendes Pereira, 1583, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ribeiro de Lima e de Lucia Bitencourt Lima. 
VIVIANE NUNES ELOY, estado civil solteira, profi ssão supervisora de Recursos Humanos, 
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 39,FLS.243-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (07/07/1985), residente 
e domiciliada Rua Mateus Mendes Pereira, 1583, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Eloy e de Vanilda Nunes Eloy.

ANDERSON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.069 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (22/01/1989), residente e 
domiciliado Rua Pedro Rabelo, 25, B, Jardim Novo Carrão, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Elias José da Silva e de Gislaine Santos da Silva. EMILLY BORGES GARCIA, estado 
civil solteira, profi ssão técnico em farmácia, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.204-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e 
quatro (28/05/1994), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 158, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Sergio Garcia e de Rosana Borges.

JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de hipermer-
cado, nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital, (CN:LV.A/086,FLS.047-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e noventa e um 
(09/03/1991), residente e domiciliado Rua Biri, 343, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose da Silva e de Genilda Santos da Silva. LUCIANA LIMA 
EVANGELISTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Aclimação, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(03/12/1986), residente e domiciliada Rua Biri, 343, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Evangelista e de Maria Agda Lima dos Santos.

OLEGARIO MARQUES PENNY, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistema, 
nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia doze de julho de mil novecentos e 
sessenta e quatro (12/07/1964), residente e domiciliado Rua Atibaia, 480, casa 02, Baeta 
Neves, São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, fi lho de 
Jorge Wilson Penny e de Haydee Durand Marques. ROSEMEIRE SOUZA LOPES, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora de dados, nascida em Subdistrito Penha de França, 
nesta Capital (CN:LV.A-176,FLS.196-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (25/12/1977), residente e 
domiciliada Rua Mariano Galvão Bueno Trigueirinho, 16, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jesulino Souza Lopes e de Alzira Maria Lopes.

WALTER LEOPOLDINO BONJORNO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 304,FLS.93-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/12/1988), residente e domiciliado Rua Ângelo Andrade, 21, bloco D, apartamento 
24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valentin 
Bonjorno e de Eliana Leopoldino Sant´Anna. CELE DE FATIMA GARISO CARLO, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital 
(CN:LV-A 03,FLS.186V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil 
novecentos e setenta e seis (12/04/1976), residente e domiciliada Rua Ângelo Andrade, 
21, bloco D, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Gariso Carlo e de Maria de Fatima Gariso Carlo.

ALAN JOSE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de lavanderia, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/121.FLS.134 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e quatro (28/04/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Toldas, 05, B, casa 03, Jardim Bartira, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Adeni Jose dos Santos e de Zenaide Silva dos Santos. MONICA RIBEIRO 
PROFETA, estado civil solteira, profi ssão revisora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/107.FLS.280 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (19/04/1996), residente e domiciliada Rua Faustino 
Correa, 17, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rosildo da Silva Profeta e de Cristiniana Pinto Ribeiro.

MAIKON FEBA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de recursos huma-
nos, nascido em Guaianases, nesta Capital, (CN:LV.A/086,FLS.132V-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e dois (01/07/1992), 
residente e domiciliado Rua José Arigó, 14, A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levi Carneiro de Souza e de Claudia Feba. ISABELLA DA 
SILVA JANUCCI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em Pariquera-
-Açú, neste Estado, (CN:LV.A/039,FLS.061V-JACUPIRANGA/SP), Pariquera-Açú, SP 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e sete (16/07/1997), residente e 
domiciliada Rua Serra do Caxambu, 187, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcelo Janucci e de Doracina da Silva Cruz.

FERNANDO SIREGATTI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-105,FLS.22Vº JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (30/10/1988), residente e 
domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 482, casa 25, Vila Carmosina, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Siregatti e de Sonia Aparecida Pinheiro Siregatti. 
DAYANE MARONEZE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A-283,FLS.187-1º SUBDISTRITO SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (30/10/1989), 
residente e domiciliada Rua Alexandre Galera, 243, Vila União, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de José Nunes da Silva e de Célia Maria Maroneze da Silva.

RONIVON DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido em 
Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV-A 43,FLS.010-2º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/
BA), Feira de Santana, BA no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/11/1989), residente e domiciliado Rua Carlo Albacini, 136, bloco B, apartamento 11, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente Santana 
e de Ana Maria dos Santos Santana. KARINE DA SILVA MEIRELES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV 
A-136,FLS.202-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/SP), Feira de Santana, BA no dia vinte e 
um de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (21/02/1994), residente e domiciliada 
Rua Carlo Albacini, 136, bloco b, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Costa Meireles e de Ana Aparecida da Silva Santos.

RAFAEL SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/175.FLS.189-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (20/01/1993), residente e domiciliado Rua Ponta de Luce-
na, 366, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilton da 
Silva e de Cristiane Bueno da Silva. CAROLINA DOS SANTOS ANDREO CARDOSO, 
estado civil solteira, profi ssão operador de telemarketing, nascida em Mogi das Cruzes, 
neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.248-JUNDIAPEBA-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das 
Cruzes, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito (05/11/1998), 
residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 366, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Moacir Andreo Cardoso e de Nanci dos Santos Duarte Cardoso.

ELTON GARCIA BRUGNARI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de corte, nascido 
em Mauá, neste Estado, (CN:LV.A/077,FLS.038-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia dezoito de 
março de mil novecentos e oitenta e oito (18/03/1988), residente e domiciliado Rua das 
Begônias, 120, bloco 14, apartamento 12B, Jardim Primavera, neste Estado, Mauá, SP, 
fi lho de Osmar Brugnari e de Ana Celia Garcia dos Santos Brugnari. ÉRIKA BEATRIZ DE 
SOUZA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em neste Distrito, 
(CN:LV.A/097,FLS.123V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e sete (25/06/1987), residente e domiciliada Rua Cecília Porto, 
158, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José de Souza Araujo e de Josefa de Jesus Araujo.

FERDINAND DAS CHAGAS GOMES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
Teresina, Estado do Piauí, Teresina, PI no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta 
e cinco (05/08/1975), residente e domiciliado Rua Jequitirana, 100, casa 02, Travessa Con-
venção, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Francisco das Chagas e de Maria Rosa Gomes. EDILÊNE LOPES MACÊDO, estado civil 
solteira, profi ssão berçarista, nascida em Ouricuri - Barra de São Pedro, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A-03,FLS.172-OURICURI - BARRA DE SÃO PEDRO/PE), Ouricuri - Barra de São 
Pedro, PE no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e nove (07/10/1979), residente 
e domiciliada Rua Jequitirana, 100, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Lopes de Macêdo e de Ana Santana de Macêdo.

WILLIAM DUILIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Sub-
distrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.198 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/11/1984), residente e 
domiciliado Rua Tucuxi, 487, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Honorata Maria da Silva. ELOISA APARECIDA DE SOUZA REIS, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta 
Capital (CN:LV.A/041.FLS.026-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia sete de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro (07/03/1984), residente e domiciliada Rua Vale do 
Sol, bloco 05, apartamento 11-B, Vila Brasilândia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
José Augusto dos Reis e de Maria do Carmo Souza Reis.

LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV-A 78,FLS.64V-CONSOLAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e um (02/12/1991), 
residente e domiciliado Rua Morubixaba, 762, bloco Brasil, apartamento 21, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Erba de Carvalho e de Eliana Rodrigues de 
Carvalho. BARBARA REGINA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 127,FLS.259V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (28/02/1990), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 762, bloco Brasil, apartamento 21, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nina Regina Santos Bispo.

ARIOBALDO DOS SANTOS GUSMÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Barro Preto, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.046-BARRO PRETO/BA), Barro Preto, 
BA no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e sete (22/04/1987), residente 
e domiciliado Rua João Bezerra de Sousa, 280, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aribaldo Moreira Gusmão e de Creuzilda Nascimento dos Santos. MARIA 
ROSIMAR BESERRA, estado civil divorciada, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em 
Sousa, Estado da Paraíba, Sousa, PB no dia sete de dezembro de mil novecentos e setenta 
(07/12/1970), residente e domiciliada Rua João Bezerra de Sousa, 280, casa 01, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Beserra da Silva e de Maria Beserra de Sousa.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: VALTER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 09/02/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Silvino da Silva e de Josefa Maria da Silva. A pretendente: KATHLEEN 
DE MORAES ALEXANDRE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 14/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Serafi m Emidio Alexandre e de Elisangela de Moraes.

O pretendente: GABRIEL SIQUEIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jonas Aparecido Marques e de Tania Nunes Siqueira Marques. A 
pretendente: DENISE XAVIER DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
turismologa, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/05/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Rodrigues de Souza e de Januacely Xavier dos 
Santos de Souza.

O pretendente: VALDEMAR ROSA, estado civil viúvo, profi ssão serralheiro, nascido em 
José Bonifácio, SP, no dia 13/03/1952, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Lazaro Rosa e de Maria Candida. A pretendente: DELZA JOANA DE CARVA-
LHO ALMEIDA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Campo Formoso, BA, no 
dia 11/06/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edeltrudes 
Manoel de Carvalho e de Izabel Joana de Carvalho.

O pretendente: HUGO REIS GALLIOTTI, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Colorado, PR, no dia 06/01/1960, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Galliotti e de Maria Giusepa Muzardo Galliotti. A preten-
dente: MARIA LÚCIA DA SIQUEIRA, estado civil viúva, profi ssão domestica, nascida 
em Fontoura Xavier, RS, no dia 06/08/1956, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Antoninha das Dôres.

O pretendente: GENIVALDO PEREIRA DE PINHO, estado civil solteiro, profi ssão coletor, 
nascido em Jacobina, BA, no dia 27/07/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira de Pinho e de Maria Vanda de Jesus. A pretendente: 
JUSCILENE MACIEL DE PINHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ser-
rolandia, BA, no dia 21/09/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Maciel de Pinho e de Julia Maria de Jesus.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão maquinista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 29/05/1963, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Rosa da Silva. A pretendente: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tutóia, MA, no dia 18/02/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Corcinio Alves 
e de Maria Antonia dos Santos Alves.

O pretendente: RICHARD AQUINO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 16/07/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ferreira Gomes e de Rosileide Ferreira de Aquino. 
A pretendente: STEPHANIE MISPARE YATOU KEPNGANG, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Douala- País de Camarões, no dia 15/10/1984, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de François Kepngang e de Helene Lanswovo.

O pretendente: FELIPE LOPES DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão encarre-
gado geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia 10/07/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Lopes dos Reis e de Maria Cleide Alves dos Reis. 
A pretendente: SAMANTA COSTA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão domestica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 29/01/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pereira e de Marta Costa Santos.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
fatiador, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/01/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alelui Barbosa Souza e de Simone da Silva. A pretendente: 
TATIANE SANTOS MESSIAS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 08/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcelo da Silva de Messias e de Roberta Felix dos Santos.

O pretendente: GERMAN SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em eletrotecnica, nascido em Tucano, BA, no dia 07/03/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira dos Santos e de Maria Rosa Lima de Souza. 
A pretendente: CATIA BARRETO LOPES, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 01/03/1963, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Andre Lopes e de Amelia Barreto Lopes.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BATISTA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/05/1989, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Santama e de Marialva Batista 
de Sousa. A pretendente: KAREN CRISTINE DE SOUSA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão auditora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 04/08/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Sergio da Costa e de Sandra 
Lima de Sousa Costa.

O pretendente: EDSON CARNEIRO DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Recife, PE, no dia 26/12/1962, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Carneiro de Melo e de Irene Maria de Melo. A pretendente: 
JOSIANE SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em 
Altonia, PR, no dia 16/07/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josivaldo Lopes dos Santos e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: ADSON DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em Nanuque, MG, no dia 29/06/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Epaminondas Souza Oliveira e de Maria Alves de Souza. A pretendente: 
SIMONE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 08/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Solange da Silva.

O pretendente: JOSE RODRIGO DO O VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/12/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vieira da Silva e de Edineide Maria de França. A 
pretendente: GLÓRIA MARIA FURTADO, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Catarina, CE, no dia 25/09/1975, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João de Deus Furtado e de Antonieta Furtado de Souza.

O pretendente: MARCIO APARECIDO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de cobrança, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovino Marilio Gonçalves e de Olivia Aparecida 
Gonçalves. A pretendente: JÉSSIKA MARIA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Panelas, PE, no dia 22/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edineide Maria de França.

O pretendente: PAULO CESAR DOS SANTOS MARIA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão funcionario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/02/1971, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Maria Junior e de Maria Diva 
dos Santos Maria. A pretendente: JUSCIENE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil viúva, 
profi ssão auxiliar de escrevente, nascida em São Paulo, SP, no dia 31/08/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edward Aparecido de Oliveira e de 
Maria de Lourdes Felipe de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO OSMAR DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/09/1963, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Eloisa da Conceição. A pretendente: VIVIANE APARECIDA 
LIMA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão lider de ponto de venda, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 01/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Dantas Barbosa e de Adeide França Lima de Jesus.

O pretendente: DANILO TENÓRIO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 10/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jeova Tenório Lima e de Léa Barbosa Avelino Tenório Lima. A pretendente: 
CAMILA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Santo 
André, SP, no dia 30/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edivan Pereira Silva Souza e de Rute Néia Pinto.

O pretendente: BRUNO MARQUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 06/04/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Florentino Silva e de Maria da Gloria Pereira Marques Silva. 
A pretendente: FABIANA ROCHA BARROS, estado civil solteira, profi ssão podologa, 
nascida em Manoel Vitorino, BA, no dia 07/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Omar Ribeiro Barros e de Tereza Rocha Barros.

O pretendente: GERVÁSIO LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Traipu, AL, no dia 29/06/1966, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Florisval Francisco de Oliveira e de Joana Batista de Lima. A pretendente: 
NEUZIMAR SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo 
Formoso, BA, no dia 04/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Alves da Silva e de Constancia Souza dos Santos.

O pretendente: HIAGO BARRETO RUIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 29/07/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eduardo Esteves Ruiz e de Eliane Barreto de Oliveira. A pretendente: 
VICTORIA BATISTA CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 12/08/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Durval Correia da Silva e de Maria de Lourdes Lopes Batista Silva.

O pretendente: MARCOS JOSE FERREIRA GOMES, estado civil viúvo, profi ssão moleiro, 
nascido em Taquarinha, BA, no dia 21/03/1959, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ferreira Gomes e de Ana Muniz Gomes. A pretendente: MARIA 
DAS GRAÇAS GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 15/04/1959, residente e domiciliada no Parque Santa Rita, São 
Paulo, SP, fi lha de Nelson Gonçalves e de Santina Maria Silveira.

O pretendente: SERGIO ANTONIO NASCIMENTO VIANA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/02/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Viana Sousa e de Maria do Nascimento Viana. A 
pretendente: MICAELE OLIVEIRA PEREIRA TOLENTINO, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Timoteo Tolentino e de Cleusa Oliveira Pereira.

O pretendente: EVERTON HENRIQUE PIRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/08/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Henrique da Silva e de Rosicleia Pires dos Santos. 
A pretendente: VITORIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 24/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Gomes da Silva e de Nilma Arlinda Gomes da Silva.

O pretendente: DANILO DINIZ RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Suzano, SP, no dia 05/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Oscar Ribeiro Junior e de Joana de Sousa Diniz Ribeiro. A pretendente: 
ANDRESSA PRISCILA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 05/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria José dos Santos.

O pretendente: JOÃO VICTOR SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente logistica I, nascido em Colinas, MA, no dia 25/09/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Pereira de Sousa e de Maria de Jesus 
Borges Correia Santos. A pretendente: FERNANDA MENDES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/08/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo do Carmo da Silva 
e de Silvana Mendes.

O pretendente: AGOSTINHO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi s-
são garçon, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/04/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Francisco dos Santos e de Antonia Maria dos 
Santos. A pretendente: ELISANGELA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/10/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Araujo Santos e de Gildete da Silva Santos.

O pretendente: MARCELO KIKUCHI MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Suzano, SP, no dia 27/06/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Roque Machado e de Alice Aiko Kikuchi Machado. A pretendente: 
DENISE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 07/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro Severino da Silva Filho e de Eliude Selma Alves da Silva.

O pretendente: DEUVANIR ALVES, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro civil, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 17/04/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ana Lucia Alves. A pretendente: CLESIA SANTOS DE PINUS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
13/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco 
de Pinus e de Creuza Maria Santos.

O pretendente: HENRIQUE MOTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/06/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adilson Ferro da Silva e de Olivia de Souza Mota da Silva. A 
pretendente: JOYCE SODRÉ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 20/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Onildes Rosa dos Santos e de Maria Goretti Sodré da Silva dos Santos.

O pretendente: ADRIANO DE JESUS MOTA, estado civil solteiro, profi ssão ½ ofi cil de 
marceneiro, nascido em Diadema, SP, no dia 17/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pantaleão da Mota e de Vanda Maria de Jesus 
Mota. A pretendente: RAFAELA DE SOUSA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 24/03/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Mesquita Ferreira e de Sueli Monteiro de Sousa.

O pretendente: JORGE RODRIGUES SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 14/09/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Zenildo Rodrigues Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: 
FABIANA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 16/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rubenildo Rodrigues da Silva e de Regina Rodrigues da Silva.

O pretendente: RICK CICERO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 15/09/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cicero Felix da Silva e de Rosinete Candido da Silva. A pretendente: ALCIONE 
NUNES COELHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 17/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Felix 
Coelho e de Teresa Nunes Coelho.

O pretendente: IVANILTON APARECIDO CORREIA DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão agente de viagens, nascido em Campo Mourão, PR, no dia 28/04/1975, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esmerindo Izidio da Silva e 
de Julia Correia da Silva. A pretendente: FABIANA MAGALHÃES TESTA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/05/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gervasio Magalhães Testa 
e de Josefi na Maria Testa.

O pretendente: SILAS DANIEL RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues e de Silvia Helena Rodrigues. A pretendente: 
DANIELA PAULA CORREA DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 27/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Roseni Correa de Brito.

O pretendente: LÍDIO DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia 15/06/1962, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lindolfo Cardoso dos Santos e de Joana Maria de Jesus Santos. 
A pretendente: EVA BONFIM DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia 24/04/1969, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alcides Nascimento de Souza e de Joana Cangirana Bonfi m.

O pretendente: ALEXANDRE PAULO SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/06/1982, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Ramos do Nascimento e de Marleide 
Agostinho da Silva Alves. A pretendente: JAQUELINE MORATO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 31/08/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinaldo Morato e de Maria de Fatima Morato.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/01/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elson Bispo de Souza e de Ana Lucia Alves de 
Souza. A pretendente: SCHEILA JUVER, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Miguel D'Oeste, SC, no dia 02/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Leila Juver.

O pretendente: JORGE LUIS NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Pereira da Silva e de Cristiane Joventino do Nas-
cimento. A pretendente: LAUANE DA SILVA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/06/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Martins de Santana Neto e de Leda da Mata e Silva.

O pretendente: EDILSON ALVES BESSA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia 04/03/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elizabete Alves Bessa. A pretendente: DEISE KELLY ALVES 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 12/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lidia 
Alves Rodrigues.

O pretendente: VALDERI FELINTO DE LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em eletronica, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/01/1995, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valderi Felinto de Lima e de Sandra Dias 
Costa. A pretendente: LIGIA DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Waldir Fernandes Vieira e de Ruth de Souza.

O pretendente: OTACÍLIO GOMES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão estagiario 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/01/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildásio Marcelino dos Santos e de Ana Rosa Gomes. 
A pretendente: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de Armazem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 28/02/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Ferreira da Silva e 
de Delfi na Marques de Macedo.

O pretendente: ADRIANO CRUZ MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão gerente de vendas, nascido em Guarulhos, SP, no dia 06/12/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eufl osino Martins dos Santos e de 
Arminda Francisca Cruz dos Santos. A pretendente: NATÁLIA RODRIGUES DA COS-
TA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caucaia, CE, no dia 18/12/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Rodrigues da Costa.

O pretendente: ANTONIO VITELBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em João Camara, RN, no dia 08/09/1961, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Vitelbino da Silva e de Leonor Vitelbina da Silva. O 
pretendente: MARIA ILSA GOUVEIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em João Camara, RN, no dia 08/05/1967, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Paulo Gouveia Silva e de Neusa Isidoro de Gouveia.

O pretendente: GIDEVALDO SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Itape, BA, no dia 01/09/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gildato Jose Pereira e de Maria Olinda dos Santos. A pretendente: 
KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de ido-
sos, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/10/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Luizete dos Santos.

O pretendente: RONALDO ADRIANO JOÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 12/11/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José da Silva e de Cicera Edite da Silva. A 
pretendente: DANIELA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de 
crianças, nascida em São Paulo, SP, no dia 01/04/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Luizete dos Santos.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão lider 
tecnico de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/02/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Luiz de Souza e de Francisca Francinete Ribeiro 
de Souza. A pretendente: TATIANE SILVA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 29/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Demontie Dias Ribeiro e de Maria Piedade da Silva.

O pretendente: FELIPE DA SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ilheus, BA, no dia 07/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro de Oliveira Santana e de Terezinha Maria da Silva. A pre-
tendente: ALESSANDRA DE SOUZA BRITO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 04/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Helena de Souza Brito.

O pretendente: ANDRÉ DA COSTA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia 09/02/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Etelvina da Costa Calderaro. A pretendente: SILVANA 
SANTOS DE BRITO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 21/11/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maura Lea Coelho dos Santos.

O pretendente: DAVID ROBERT DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Guarulhos, SP, no dia 27/08/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osório Cougo Gonçalves e de Odeima Catarina da Silva 
Nobre Lopes. A pretendente: SIMONE ALVES RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/06/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Pedro Ramos e de Nelcy Alves Ramos.

O pretendente: ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
inspetor de alunos, nascido em Poá, SP, no dia 08/01/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro de Oliveira e de Dione Aparecida de Oliveira. A 
pretendente: SUELEN YABASE PRUCZKOWSKI, estado civil solteira, profi ssão artesão, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 21/06/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Pruczkowski e de Sueli Saiuri Yabase Pruczkowski.

O pretendente: GABRIEL ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 26/12/1998, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Alves de Sousa e de Rosangela Martins dos Santos. A 
pretendente: JASMINE FROTA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
teleatendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/01/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ancelio de Jesus Andrade e de Francisca Darla 
Frota Andrade.

O pretendente: VITALINO BISPO DA CONCEIÇÃO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em Ipecaetá, BA, no dia 30/05/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitalino Bispo da Conceição e de Maria de Lourdes Santos 
Conceição. A pretendente: JOSEILDES SANTOS DE LIMA SILVA, estado civil viúva, 
profi ssão do lar, nascida em Buerarema, BA, no dia 22/01/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lauriano dos Santos e de Mavione Maria 
de Jesus.

O pretendente: LUIS AILVO ARAÚJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecâ-
nico, nascido em Campinas do Piauí, PI, no dia 16/08/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Rodrigues de Oliveira e de Solimar Araújo Oliveira. 
A pretendente: DIANA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 28/06/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cleomar Nelson de Almeida Santos e de Ivanilda Maria da Silva Santos.

O pretendente: GENIVALDO DE JESUS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Monte Santo, BA, no dia 19/02/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Odilon de Jesus Souza e de Maria José de Jesus. A pretendente: 
CRISTIANA DANTAS DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Monte Santo, BA, no dia 09/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joselito Ferreira de Moura e de Maria Zuilde Andrade Dantas.

O pretendente: ADRIANO GUILHERMINO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/11/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurino Guilhermino Barbosa e de Teresa Oliveira 
Barbosa. A pretendente: SILVANA PESSOA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Taquaritinga do Norte, PE, no dia 01/05/1976, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amaro do Nascimento e de 
Severina Pessoa de Melo Nascimento.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DANTAS MANOEL, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 31/08/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Manoel Filho e de Maria Consuelo Dantas Manoel. A 
pretendente: MARLENE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/08/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro do Nascimento e de Wanda da Silva Nascimento.

O pretendente: JOSAMAR SEIXAS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ibititá, BA, no dia 15/08/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aristides Cardoso e de Anita Seixas Cardoso. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão executiva de vendas, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 25/08/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edileusa Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOSÉ ALCIDES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Arcoverde, PE, no dia 26/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alcides Severiano Pereira e de Joana Maria da Silva Pereira. A 
pretendente: ROSÂNGELA ALVES MEDINA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascida em Guarulhos, SP, no dia 16/05/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalgiso Alves Medina e de Maria Ordália de Jesus Medina.

O pretendente: ESTEVÃO JOSÉ DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido em Acarau, CE, no dia 13/02/1969, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz José da Silveira e de Francisca Eulina de Farias. A pretendente: 
MARIA IRENE DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão camareira, nascida 
em Acarau, CE, no dia 30/03/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ramiro Rafael do Nascimento e de Rita Alves do Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON ESCARANTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/07/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Escarante e de Lilian Amelia da Silva Escarante. 
A pretendente: KELLY CRISTINA CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 03/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jair Camargo e de Maria Aparecida Camargo.

O pretendente: KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigi-
lante, nascido em Barueri, SP, no dia 20/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edinalva Souza Oliveira Santos. A pretendente: FERNANDA DA 
SILVA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Juazeiro, BA, no dia 
19/06/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fábio Lopes 
da Cruz e de Ivonete Dias da Silva.

O pretendente: JOSÉ ALEX BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Vitoria de Santo Antão, PE, no dia 17/09/1994, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Isaias Evaristo da Silva e de Severina Bezerra da 
Silva. A pretendente: ANA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Crato, CE, no dia 26/05/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Wilton de Araujo e de Ana Celia de Oliveira.

O pretendente: SILAS DE SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 03/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcionil Goulart da Silva e de Maria das Dores de Sousa da Silva. 
A pretendente: LETÍCIA CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA, estado civil solteira, 
profi ssão decoradora, nascida em Arujá, SP, no dia 04/12/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Francisco de Miranda e de Ana Paula dos 
Santos Rocha.

O pretendente: SHAUAN SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionario pu-
blico municipal, nascido em Santa Terezinha de Goias, GO, no dia 25/05/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edgar Gomes da Silva e de 
Silvana Souza Cruz. A pretendente: ALINE NUKUI DA SILVA FRANCISCO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/01/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Willian Queiros Francisco 
e de Cilene Nukui da Silva.

O pretendente: PAULO AFONSO DOS ANGELOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são encarregado de estoque, nascido em Salvador, BA, no dia 04/08/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Afonso dos Angelos e de Jacira 
Araujo dos Santos. A pretendente: GEISIANE DE ASSIS VALENÇA, estado civil soltei-
ra, profi ssão administradora, nascida em Salvador, BA, no dia 17/03/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rui dos Santos Valença e de 
Eliana de Assis Valença.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA RAMPAZZI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 29/12/1993, residente e domiciliado neste distritio, São 
Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Rampazzi e de Sueli da Silva. A pretendente: THALITA 
MAGALHÃES RODRIGUES SOUSA, estado civil solteira, profi ssão produtora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 01/12/1994, residente e domiciliada em Guaianases, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Ademar Rodrigues Sousa e de Maria Gilca Cangussu Magalhães.

O pretendente: EGIDIO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/08/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Egidio de Oliveira e de Lucia Maria de Almeida Oliveira. A 
pretendente: DANIELA MARREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
credito, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/04/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira da Silva e de Maria Deusimar Marreira da Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/03/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz de Lima e de Dalva dos Santos Lima. A pretendente: 
ABIGAIL RODRIGUES DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 16/02/1972, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicente de Morais e de Maria Rosa Rodrigues de Morais.

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

ROBSON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servente, nascido em Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.329-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e nove (17/05/1979), residente e 
domiciliado Rua Dominique Serres, 71, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo José da Silva e de Joeliza 
Maria de Jesus. MEYRIJOSE DE MEDEIROS LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.147 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (18/12/1979), 
residente e domiciliada Rua Dominique Serres, 71, bloco C, apartamento 22, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augustinho Bartolomeu 
de Lima e de Maria José de Medeiros Lima.

CAIQUE DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão lavador de carro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-254,FLS.272V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e seis (22/06/1996), residente e 
domiciliado Rua Passarinho Liberdade, 10, casa 02, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sonia Patricia dos Anjos. RAFAELA 
RAMOS FERREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-389,FLS.152V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
janeiro de dois mil e um (04/01/2001), residente e domiciliada Rua Eira, 97, casa 
01, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Ferreira e de Aldiege 
Ramos Pereira.

JUAN ALEXANDRE SUAREZ, estado civil divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e sete de agosto de mil 
novecentos e sessenta (27/08/1960), residente e domiciliado Rua Padre Anchieta, 252, 
apartamento 203-C, Bairro Jardim, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho 
de Juan Suarez e de Rainha Kimura Suarez. ELIENAY COSTA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (11/06/1988), 
residente e domiciliada Rua Pedro Leopoldo, 107, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Enio Mateus Costa Rodrigues e de Laurita Rita Rodrigues. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito 
de Santo André, neste Estado.

JOSÉ ALVES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Palmeira 
dos Indios, Estado de Alagoas, Palmeira dos Indios, AL no dia dezessete de fevereiro de 
mil novecentos e cinquenta e três (17/02/1953), residente e domiciliado Rua Cachim, 115, 
casa 02, Jardim Casa Pintada, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Benigno de Carvalho 
de Lima e de Josefa Alves de Lima. MARIA DE LOURDES SANTOS, estado civil divor-
ciada, profi ssão aposentada, nascida em Indaia do Aguapei, Município de Florida Paulista, 
neste Estado, Florida Paulista, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e quatro (22/12/1954), residente e domiciliada Rua Mapixi, 19, casa A, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Miguel dos Santos e de Luzia Maria de Jesus.

FELLIPE SALES LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em neste Distrito 
(CN:LV-A-203,FLS.154-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil nove-
centos e noventa e quatro (18/05/1994), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do 
Vale, 240, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Adenisio Luiz e de Alessandra Andrade Sales Luiz. CAMILA SANTOS SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão mensageira, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-285,FLS.292V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e sete (09/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1672, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
meste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Soares e de Maria de Lourdes 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


