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“É o medo de 
perder seu 
emprego que 
restringe suas 
fraudes e corrige 
sua negligência”. 
Adam Smith (1723/1790)
Economista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,1% Pontos: 
68.355,12 Máxima de +0,82% 
: 68.846 pontos Mínima de 
+0,01% : 68.293 pontos Volu-
me: 7,37 bilhões Variação em 
2017: 13,5% Variação no mês: 
3,69% Dow Jones: +0,02% Pon-
tos: 21.998,99 Nasdaq: -0,11% 
Pontos: 6.333,01 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1740 Venda: R$ 3,1745 
Variação: -0,79% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -0,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1970 Venda: R$ 
3,1976 Variação: +0,28% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1670 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
-0,6% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,87% ao 
ano. - Capital de giro, 12,69% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.279,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,83% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,400 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3.1855 Variação: 
-0,5% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1735  Venda: US$ 1,1737  
Variação: -0,33% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7240 Venda: R$ 
3,7260 Variação: -1,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6930 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: -1,02%.

Futuro: +0,04% Pontos: 68.430 
Máxima (pontos): 68.915 Míni-
ma (pontos): 68.540. Global 40 
Cotação: 930,475 centavos de 
dólar Variação: -1,22%.

O Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária 
(VBP) de 2017 está 

estimado em R$ 535,4 bi-
lhões, segundo novo estudo 
da Secretaria de Política 
Agrícola do Ministério da 
Agricultura, divulgado ontem 
(15). O valor, calculado com 
base nas informações de ju-
lho, é 4,5% maior do obtido 
no mesmo mês em 2016, de 
R$ 512,5 bilhões. O resultado 
das lavouras corresponde 
a R$ 367,9 bilhões, o que 
representa um aumento de 

     

Agricultura estima em
R$ 535,4 bilhões valor bruto 
da produção agropecuária

10,2% em relação a 2016. Já 
a pecuária, com R$ 167,5 bi-
lhões, teve um recuo de 6,3% 
em relação ao ano passado.

O valor fi nal de 2017 deve 
ser próximo a esta estimativa 
já que o ano agrícola está quase 
encerrado para a maior parte 
das lavouras. Na agricultura, o 
destaque este ano é para a sa-
fra recorde de grãos, estimada 
em 238,2 milhões de toneladas 
pela Conab, e de 242,1 milhões 
segundo o IBGE. O VPB, na 
análise do ministério, deve-se 
mais à produtividade do que 

aos preços ou aumento de área 
plantada.

Entre os produtos com 
resultados mais favoráveis, 
destacam-se o algodão, com 
aumento real de 75,6%, cana 
de açúcar (46,4%), laranja 
(25,2%), milho (19,3%) e soja 
(2,3%). O valor da produção 
de soja, de R$ 115,6 bilhões, 
corresponde a 31,4% do VBP 
total, mas, segundo o estudo, 
houve anos em que a parti-
cipação foi maior, como em 
2015 e 2016. Banana, batata-
-inglesa, cacau, cebola, feijão 

O valor, calculado com base nas informações de julho, é 4,5% maior do obtido

no mesmo mês em 2016.

e maçã vêm apresentando 
desempenho menos favorável 
na comparação com o ano pas-
sado, com preços menores na 
comparação com 2016. 

Em alguns, como café e 

trigo, há uma combinação de 
preços mais baixos e quanti-
dades também menores. Na 
pecuária, carne bovina, frango 
e ovos registraram queda de 
preços, o que resulta em uma 

redução do faturamento des-
sas atividades. Suínos e leite 
são os principais destaques. 
Eles têm se benefi ciado de 
aumento de preços ao pro-
dutor (ABr).

Renovação do Fies 
Estudantes matriculados em insti-

tuições particulares de ensino supe-
rior já podem renovar os contratos do 
Fies. O prazo para o aditamento vai 
até 31 de outubro e pode ser feito pelo 
(http://sisfi esportal.mec.gov.br/). Já 
o prazo para transferência de curso 
ou instituição de ensino e o pedido 
de dilatação do fi nanciamento devem 
ser feitos até 30 de setembro. Os con-
tratos do Fies devem ser renovados 
a cada semestre.

Neymar, embaixador 
da Boa Vontade

O jogador de futebol do Paris 
Saint Germain, Neymar Jr., foi 
anunciado ontem (15) como em-
baixador da Boa Vontade da Ong 
Handicap International. O anúncio 
foi feito na sede das Nações Unidas 
em Genebra, com a participação 
do diretor-geral da ONU, Michael 
Moller, e do diretor da Handicap, 
Manuel Patrouillard. 

A Handicap International é uma 
ONG global que trabalha em prol 
de pessoas com defi ciên cia e po-
pulações vulneráveis em situações 
de pobreza e exclusão e vítimas 
de confl ito e desastres em vários 
países do mundo. Neymar disse 
ser “uma felicidade muito grande” 
participar da iniciativa. “Claro que 
a forma prática [ainda] vai ser 
conversada, mas eu estou não só 
disposto a dar minha imagem, que 
eu sei do que é capaz, e ajudar. A 
forma prática a gente vai começar 
a colocar, [pois] o que for preciso 
pra fazer pra ajudar é sempre bem-
-vindo” (ONU News).

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, afi rmou ontem 
(15) que, no que depender 
dela, o Brasil dará um basta à 
onda de corrupção no país. “Eu 
gosto e confi o no Brasil e não 
quero me mudar do Brasil. Nas 
condições em que o país está, 
precisa ser mudado”, disse a 
ministra, ao encerrar, no fi m da 
manhã de ontem, o encontro 
Mitos & Fatos, promovido pela 
rádio Jovem Pan, em São Paulo.

Abordada por uma jornalista 
quando saía do evento, Cár-
men disse que “não tem nada 
pautado”, no âmbito do STF, 
impondo risco de reversão da 
decisão que possibilitou levar 
condenados em segunda ins-
tância à prisão. Pouco antes, 
a ministra se encontrou com o 
juiz Sérgio Moro, que, ao abrir 
o evento, manifestou preocupa-
ção com os rumos de medidas 
que possam não dar sequência 
aos trabalhos do MPF.

Em sua palestra, Cármen 
afi rmou que a única forma de 
viver sem o caos é preservar 
os princípios éticos. “Todo 
ato de desonestidade é uma 

Produtos exportados movimentaram portos de todo o país.

O volume de exportações 
brasileiras aumentou 12,5% 
entre julho de 2016 e julho 
deste ano, segundo dados dos 
Indicadores de Comércio Ex-
terior, divulgados ontem (15), 
no Rio de Janeiro, pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Em junho, a alta havia sido de 
15,6%. No entanto, os preços 
dos produtos exportados só 
cresceram 0,7% no período.

O volume das commodities 
(mercadorias com preços fi xa-
dos em dólar) teve expansão 
de 19,6%, enquanto as não 
commodities acusaram uma 
alta de apenas 5,7%. Entre 
as atividades econômicas, o 
principal destaque fi cou com 
a indústria extrativa, com 
crescimento de 49,7% no 
volume exportado. O setor 

Moro criticou a reforma 

política, ao dizer que a 

proposta “não é uma reforma 

política de verdade”.

O juiz federal Sergio Moro 
defendeu ontem (15) que os 
parlamentares têm um papel 
importante para evitar que as 
ações de combate à corrupção 
retrocedam. Ele destacou que 
não basta a ação da Justiça 
criminal para acabar com a 
corrupção sistêmica e que 
toda a sociedade tem de estar 
engajada. As declarações foram 
dadas ao discursar no encontro 
Mitos&Fatos, promovido pela 
rádio Jovem Pan, em São Paulo.

“Para o avanço de medidas 
anticorrupção é necessário ter 
vontade política que vem, em 
parte dos agentes políticos e 
em parte da sociedade civil, que 
vota e também reclama”, disse 
o magistrado, que chegou a ser 
aplaudido de pé pela plateia, 
por seus trabalhos na condução 
da Operação Jato, que investiga 
desvios de recursos da Petro-
bras. Ele advertiu, no entanto, 
que o movimento social deve 
ser suprapartidário para que 
alcance o seu objetivo.

Moro fez um balanço positivo 
da Lava Jato ao lembrar a con-
denação de quatro diretores de 
alto escalão da Petrobras, dez 
representantes da classe polí-
tica e a recuperação aos cofres 
públicos de pelo menos US$ 
98 milhões, até agora. Na sua 
opinião, o STF deu um passo 
relevante contra a impunidade 
ao aprovar medida que permite 
a aplicação de pena após con-
denação em segunda instância 
e que, apesar de discussões em 
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Um possível aumento do dé-
fi cit da meta fi scal do governo 
federal só terá acolhida no 
Congresso “se for inevitável”, 
afirmou ontem (15) o pre-
sidente do Senado, Eunício 
Oliveira, após reunião com as 
lideranças partidárias. Para ele, 
cabe ao Poder Executivo e sua 
equipe econômica explicarem 
ao Legislativo e à população 
brasileira a real necessidade 
de aumento do défi cit primário 
deste ano, que está previsto em 
R$ 139 bilhões.

Eunício disse que partici-
pou de várias reuniões com o 
presidente Temer, e ministros 
da equipe econômica sobre 
o tema. Informou que deixou 
claro ao presidente e seus 
ministros que não concorda 
com criação de novos impostos 
nem aumento da taxação de 
pessoas físicas. O ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
apresentou várias planilhas 
para explicar as difi culdades 
econômicas do governo e para 
justificar a necessidade de 
aumento do défi cit deste ano, 
segundo o presidente do Sena-
do. “Se for inevitável, teremos 
de fazer a menor possível”, 
afi rmou Eunício.

Os senadores Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) e Lindbergh 
Farias (PT-RJ), que também 
participaram da reunião de 
líderes, criticaram uma possível 
mudança na meta fi scal. Para 
Lindbergh, o atual governo está 
desmoralizando todos os argu-

Eunício Oliveira:  aumento do 

défi cit da meta fi scal só

“se for inevitável”.

M
ar

co
s 

B
ra

nd
ão

/A
g.

Se
na

do

São Paulo - O número de veí-
culos novos que foram adquiri-
dos por meio de fi nanciamento 
subiu 3,2% em julho ante igual 
mês do ano passado, para 148,9 
mil unidades, informou ontem 
(15) a B3, empresa resultante 
da fusão entre BM&FBovespa 
e Cetip. Trata-se do terceiro 
avanço seguido nesse tipo de 
comparação. Já em relação a 
junho, no entanto, as vendas 
fi nanceiras tiveram queda de 
0,7%.

Apesar de registrar três 
crescimentos seguidos na 
comparação interanual, os fi -
nanciamentos ainda amargam 
recuo no acumulado do ano. 
Foram 994,2 mil unidades 
fi nanciadas de janeiro a julho 
deste ano, baixa de 2,9% em re-
lação a igual intervalo de 2016. 
O desempenho negativo dos 
fi nanciamentos no acumulado 
do ano contrasta com o cresci-
mento, no mesmo período, do 
mercado como um todo, que 
inclui as vendas à vista. 

As vendas totais de veículos 
novos, financiadas ou não, 
tiveram expansão de 3,4% no 
período de janeiro a junho de 
2017 ante igual intervalo de 
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Volume de exportações brasileiras 
cresceu 12,5% em julho, aponta a FGV

agropecuário exportou 26% a 
mais em volume no período. Já 
a indústria da transformação 
teve a alta mais modesta entre 
os três setores: 3,1%.

Já entre as categorias de uso, 
os bens de consumo duráveis 
tiveram aumento de 52,5% e 
os bens intermediários (insu-

mos para o setor produtivo) 
de 5,3%. Os bens de consumo 
semiduráveis tiveram uma 
variação quase nula (0,1%), 
enquanto os bens de consumo 
não duráveis fi caram estáveis. 
Já os bens de capital (máquinas 
e equipamentos) registraram 
queda de 7% (ABr).

Cármen Lúcia: Brasil ‘dará 
um basta’ à corrupção

Presidente do STF, ministra 

Carmen Lúcia.
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forma de fazer com que o 
outro se sinta injustiçado, e 
não podemos deixar que isso 
prospere”, disse a ministra. Ela 
destacou a responsabilidade 
de cada cidadão nesse proces-
so de valores éticos, dizendo 
que, quando uma pessoa fura 
fi la ou pisa na grama, mesmo 
havendo uma placa que diz 
que isso é proibido, está cola-
borando para que se adote um 
comportamento contrário aos 
princípios desejados (ABr).

Moro: “vontade política” 
para que medidas 

anticorrupção avancem

torno da presunção de inocên-
cia, os autores de crimes devem 
ser responsabilizados, desde 
que existam provas. 

Ele disse ser favorável ao 
fi nanciamento público de cam-
panha que, se for bem elabo-
rado, poderia, em sua opinião, 
evitar o beneficiamento de 
políticos que estão no poder: 
“Há uma tendência de quem 
está dentro querer fi car e não 
deixar entrar quem está de 
fora”. Moro criticou a reforma 
política em andamento no Con-
gresso, ao dizer que a proposta 
“não é uma reforma política de 
verdade” (ABr).

Governo ‘terá de explicar’ 
defi cit e líderes criticam 

mudança na meta

mentos usados contra a presi-
dente Dilma Rousseff durante o 
processo de impeachment. Ela 
foi bastante criticada por alte-
rar a meta fi scal. Entretanto, o 
senador disse que a oposição 
aceita discutir o assunto, mas 
não pretende “dar um cheque 
em branco para Temer”.

Já Caiado aproveitou para 
criticar a pauta de votações do 
Senado. Para ele, os senadores 
deveriam dar mais atenção 
para os anseios da sociedade 
e discutir e votar temas como 
segurança pública e reforma po-
lítica. “Precisamos de uma pauta 
compatível com o momento. O 
Senado  não é uma Casa só para 
sabatinar autoridades, é muito 
maior que isso. Estamos total-
mente divorciados da realidade, 
daquilo que passa o país”, disse 
Caiado (Ag.Senado).

Financiamentos de 
veículos novos

cresceu 3,2% em julho

2016, com o emplacamento 
de 1,204 milhão de unidades. 
Segundo representantes do se-
tor, as vendas fi nanciadas ainda 
caem porque os bancos seguem 
rigorosos na hora de avaliar a 
concessão de crédito para um 
cliente. A cada dez pedidos de 
fi nanciamento, apenas três têm 
sido aprovados. 

Em soma que considera so-
mente os veículos leves, que 
representam mais da metade 
do mercado, as vendas fi nancia-
das avançaram 4,1% em julho 
ante igual mês do ano passado, 
para 94,1 mil unidades. Já em 
relação a junho, houve recuo 
de 0,2%. No acumulado do ano, 
os fi nanciamentos de veículos 
leves caíram 0,7%, para 607,8 
mil unidades (AE).



OPINIÃO
Humanidade sem rumo

A construção da Terra 

seguiu uma linha cuja 

meta era dotar o planeta 

de todas as condições 

para acolher a vida com 

sustentabilidade

Cabia aos humanos e seus 
governantes compre-
enderem exatamente 

como a natureza funciona em 
sua automaticidade. Movi-
dos pela cobiça de poder, os 
homens descuidaram disso; 
improvisaram, inventaram, 
contornaram, mas logo os efei-
tos surgiram e hoje o planeta 
apresenta terríveis sinais de 
deterioração ambiental, eco-
nômica e social.

Na natureza tudo foi sa-
biamente disposto para que 
houvesse paz. Com as escolhas 
que fi zeram, os homens atulha-
ram esses caminhos com todo 
tipo de obstáculo. Num mundo 
dominado pelo materialismo, 
onde as pessoas não sabem por 
que estão vivendo nem se es-
forçam para compreender isso, 
o espírito enclausurado tinha 
de adoecer e fi car incapacita-
do para captar a imperecível 
energia espiritual para seguir 
a vida e evoluir.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
consumo de drogas é respon-
sável por cerca de meio milhão 
de mortes a cada ano. Mas este 
número só representa uma pe-
quena parte do dano causado 
pelo problema mundial das 
drogas e é um sinal de que es-
tamos perdendo o rumo. Sem 
o saber espiritual sobre a vida 
e aceitando o conceito de que 
com a morte tudo se acaba, 
decaímos numa forma de vida 
imediatista sempre tentando 
explorar uns aos outros e, com 
isso, criamos um mundo de 
asperezas e despido de amor. 

Como conscientizar os jo-
vens de que o estudo é para o 
bem deles mesmos, para que 
possam se preparar e buscar 
melhores condições de vida? 
Mas com famílias desestrutu-
radas, sem terem frequentado 
creches capacitadas para dar 
bom preparo, muitos deles 
fi cam sujeitos às infl uências 
da mídia. 

O governo deveria ter como 
prioridade conduzir os ci-
dadãos ao aprimoramento e 
proporcionar qualidade de vida 
de forma equilibrada, educan-
do e formando indivíduos que 
buscam a boa administração 

dos recursos da natureza e o 
equilíbrio fi nanceiro. Mas além 
do aumento da miséria, um ter-
ço da população mundial está 
sujeita a condições climáticas 
que produzem ondas de calor 
mortais. 

Governantes displicentes 
com as contas geraram défi cits 
continuados, criando assim a 
ciranda do mercado fi nancei-
ro, deixando de melhorar a 
efi ciência na gestão do Estado 
que tende a se tornar corrup-
ta. Eles se conformaram em 
cobrir esses défi cits internos 
e externos com empréstimos. 
Com o avolumar da dívida, os 
credores passaram a exigir 
garantias de fl uxo de caixa 
positivo para continuar em-
prestando, enquanto o país 
permanece sem rumo diante 
da impossibilidade de aumen-
tar o PIB e a renda per capita.

A globalização priorizou in-
teresses específi cos de ganhos, 
descuidando do equilíbrio 
entre as nações. O populismo 
nacionalista se aproveitou 
do descontentamento geral 
para galgar o poder. Ambos 
descuidam da boa adminis-
tração, abandonando a busca 
da continuada melhora das 
condições de vida. 

No mundo altamente com-
petitivo onde se defrontam 
sistemas diferentes de produ-
ção voltados para o mercado 
externo buscando moeda 
forte, faltam pessoas que se 
preocupem com a qualidade. 
Na medida em que os custos 
aumentam, muitos empresá-
rios vão relaxando, utilizando 
componentes inferiores, con-
tratando mão de obra despre-
parada e sem dar treinamento. 

O homem precisa de um 
novo foco para que se torne 
ser humano do bem com me-
tas elevadas que busca suas 
origens com perseverança e 
confi ança nas leis da Criação. 
Tudo depende disso para que 
as pessoas tenham motivação 
sadia para enfrentar as agruras 
do dia a dia, pois a geopolítica 
tem colocado os governantes 
olhando prioritariamente para 
a concentração do poder e 
riqueza em poucas mãos, e 
descuidando de suas funções.

(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(w.ww.vidaeaprendizado.com.br)

e (www.library.com.br).
E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Twitter: (@bidutra7).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Após 
semanas de 
ameaças, 
Coreia do 
Norte recua 
contra EUA

Após semanas de trocas 
de ameaças com os Estados 
Unidos, a Coreia do Norte re-
cuou ontem (15) e disse que 
“esperará” as ações do inimi-
go para, depois, decidir quais 
passos dar. De acordo com 
a agência de notícias KCNA, 
o líder norte-coreano, Kim 
Jong-un decidiu “analisar” 
o “estúpido comportamento 
ianque”.

“Para reduzir as tensões e 
prevenir um perigoso con-
fl ito nuclear na península 
coreana, é necessário que 
os EUA façam escolhas ade-
quadas que se traduzam em 
ações”, afi rmou Kim Jong-
-un. A declaração comprova 
um recuo do líder norte-
-coreano, o qual havia tecido 
várias ameaças aos EUA, a 
última delas sobre um pos-
sível ataque à ilha de Guam, 
território norte-americano 
no Oceano Pacífi co.

Além disso, o país vinha 
realizando testes de mís-
seis constantemente, como 
forma de demonstrar seu 
potencial militar. Apesar 
do gesto, a Coreia do Sul 
também aumentou o tom 
e anunciou que nenhuma 
guerra acontecerá sem o seu 
consenso. “Não deve ocorrer 
nunca mais uma guerra. Nin-
guém pode decidir promover 
uma ação militar sem o nosso 
consenso”, disse o presiden-
te sul-coreano, Moon Jae-in, 
durante a comemoração de 
72 anos pelo fi m da Segunda 
Guerra Mundial e da domi-
nação colonial japonesa na 
península.

O governo de Seul tem sido 
o mais enfático para que os 
Estados Unidos e a Coreia do 
Norte adotem uma solução 
pacífi ca para seu confronto 
e reduzam a troca de amea-
ças. Nas últimas semanas, 
a escalada da tensão entre 
Pyongyang e Washington 
fez os países da Ásia, como 
Japão, Rússia, China e Coreia 
do Sul, a adotarem medidas 
preventivas de escudos anti-
mísseis. Os países imploram 
para que haja um diálogo e 
se evite um confronto mili-
tar direto, que levar a uma 
guerra nuclear (ANSA).

Em mais de 99% dos testes a produção do vírus diminuiu com a 

6MMPr, usando diferentes dosagens e tempos de reação.

O estudo a respeito da 
6-metilmercaptopurina 
ribosídica (6MMPr) foi 

publicado na última sexta-feira 
(11) na revista International Jor-
nal of Antimicrobial Agents, mas 
a instituição divulgou sómente 
ontem (15) a descoberta.

A substância atua contra o 
tipo de zika que circula no Bra-
sil. Os testes foram realizados 
in vitro pelo Departamento de 
Virologia e Terapia Experimen-
tal da Fiocruz Pernambuco.  Em 
mais de 99% dos testes a pro-
dução do vírus diminuiu com 
a 6MMPr, usando diferentes 
dosagens e tempos de reação.

O estudo também identifi cou 
que a 6MMPr é menos tóxica 
para as células neurais, uma boa 
notícia para futuros tratamentos 

Diego Costa diz que foi tratado 

como ‘criminoso’ no Chelsea.

Sem espaço no Chelsea, o 
atacante brasileiro naturalizado 
espanhol Diego Costa voltou 
a comentar sobre sua relação 
conturbada com o técnico 
Antonio Conte. Desta vez, ao 
jornal inglês “Daily Mail”, o jo-
gador afi rmou querer voltar ao 
Atlético de Madrid e disse que 
está sendo tratado como um 
“criminoso” na equipe inglesa. 
Mesmo sendo um dos desta-
ques dos “Blues” na temporada 
passada, com 20 gols marcados, 
Diego Costa recebeu em junho 
uma mensagem de texto do 
treinador italiano informando 
que o atacante não faria mais 
parte dos planos do Chelsea.

Desde então, Diego Costa 
está afastado, e mostrou muita 
mágoa com os diretores do clu-
be londrino. “Eles querem que 
eu fi que treinando com os re-
servas. Eu não teria permissão 
para ir ao vestiário do time pro-
fi ssional e não teria contato com 
nenhum dos jogadores. Eu não 
sou um criminoso!”, comentou. 
Sobre Antonio Conte, Diego 
Costa revelou. “Eu o respeito 
como um grande treinador. Ele 
fez um bom trabalho, eu posso 

110 esportistas já viajaram para a Ásia e mais 71 vão se 

deslocar para o evento, que começa no próximo sábado (19).

Mais da metade dos atletas 
que vão representar o Brasil 
na Universíade de Taipei já 
chegou à cidade taiwanesa 
para se preparar para as 
provas. Segundo a Confede-
ração Brasileira de Desporto 
Universitário (CBDU), 110 
esportistas já viajaram para a 
Ásia e mais 71 vão se deslocar 
para o evento, que começa no 
próximo sábado (19). Entre 
atletas, técnicos e dirigentes, 
o Brasil vai levar cerca de 300 
pessoas para a 29ª edição 
do evento, que é a segunda 
maior competição esportiva 
do mundo em número de 
participantes. 

São previstos 10 mil compe-
tidores de 170 países. A única 
competição que supera esses 
números são os Jogos Olím-
picos, que reuniram 11.238 
atletas de 207 países no Rio 
de Janeiro, no ano passado. Já 
chegaram a Taiwan os atletas 
brasileiros do futebol, vôlei, 
judô, taekwondo, levantamento 
de peso, tênis, saltos ornamen-
tais e esgrima. Ainda faltam 
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Cientistas descobrem 
substância que pode bloquear 

produção do vírus Zika
Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco descobriram uma substância que pode 
bloquear a produção do vírus Zika em células epiteliais e neurais

de infecções no sistema nervo-
so. “Diante das manifestações 
neurológicas associadas ao vírus 
Zika e os defeitos congênitos 
provocados pelo mesmo, o de-
senvolvimento de antivirais se-
guros e efetivos são de extrema 
urgência e importância”, afi rma 
o coordenador da pesquisa, 
Lindomar Pena, conforme texto 
enviado pela Fiocruz. 

A investigação da substância 
começou há um ano, fi nancia-
da pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e pela 
Fundação de Amparo à Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco 
(Facepe). O próximo passo 
da pesquisa é uma avaliação 
in vivo, ou seja, feita em um 
organismo vivo (ABr).

Mais de 100 atletas brasileiros já 
estão em Taipei para Universíade

desembarcar as delegações de 
tênis de mesa, natação, atletis-
mo, ginástica rítmica, badminton 
e wushu/kung fu.

Em solo asiático, os atletas do 
futebol e do vôlei já disputaram 
amistosos contra o México 
como parte da adaptação à 
ilha, cujo fuso horário difere da 
hora de Brasília em 11 horas. 
No futebol masculino, o Brasil 
empatou em 3 a 3; no feminino, 
o resultado foi uma vitória por 
3x1; e no vôlei masculino, o 
Brasil venceu por três sets a 

dois. Não houve amistoso do 
vôlei feminino.

Como na Olimpíada, os 
primeiros jogos de futebol 
vão ocorrer antes da abertu-
ra ofi cial do evento. O Brasil 
enfrenta a seleção feminina 
da Colômbia, no Chang Gung 
University Stadium, no dia 18, 
às 3h da manhã, horário de 
Brasília. O futebol masculino 
estreia contra a Rússia tam-
bém no dia 18, no Hsinchu 
County Stadium, às 6h30, 
horário de Brasília (ABr).

Diego Costa diz que foi tratado 
como ‘criminoso’ no Chelsea

vender para a China e outros clu-
bes. A língua é melhor para mim 
na Espanha. Se eu sair, vou para 
o clube que eu quero ir, não o que 
está pagando mais”, disparou.

Sem jogar e com contrato 
até 2019, Diego Costa está 
aproveitando suas “férias” em 
sua cidade natal, Lagarto, no 
interior do Sergipe. A cada 
semana sem se apresentar no 
clube inglês, o jogador revela 
que está sendo multado. “ 
Não sou movido pelo dinheiro. 
Estou aberto a fi car um ano no 
Brasil sem jogar, mesmo que o 
Chelsea fi que um ano sem me 
pagar”, concluiu.

A janela de transferências de 
verão se encerra no dia 31 de 
agosto, e Diego Costa é deseja-
do por empréstimo por alguns 
clubes, como o Milan. O atleta 
fi caria até dezembro e depois 
seria transferido ao Atlético de 
Madrid para dar sequência na 
carreira. Na primeira rodada do 
Campeonato Inglês, os coman-
dados de Antonio Conte e atuais 
campeões, foram surpreendidos 
pelo Burnley, ao serem derrota-
dos por 3 a 2 no Stamford Bridge, 
em Londres (ANSA).

ver isso. Mas não como pessoa. 
Ele não é um treinador que 
fi ca perto dos seus jogadores, 
ele é muito distante. Não tem 
carisma”.

O atacante de 28 anos ainda 
não escondeu o desejo de retor-
nar ao clube onde se destacou 
entre 2012 e 2014, o Atlético de 
Madrid. “Meu desejo é ir para o 
Atlético de Madrid. Eu rejeitei 
outras ofertas. Eles queriam me 

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Centro de 
Conveniência e Serviços Panamby S/A, de acordo e nos termos do Artigo 7º, incisos I e II do 
Estatuto Social, a qual será realizada em 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 16:00 horas na 
Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP 
- Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de contas 
exercício 2016: (II) Comercialização - Novas locações e prospecções; (III) Operacional - Demonstração 
das obras e melhorias realizadas e implantação de equipe móvel; (IV) Eleição de diretoria - Ratificação 
do prazo de eleição; (V) Aprovação de verba para atualização/regularização contábil da companhia 
e da associação; (VI) Ocupação e uso sala 03 no 2º subsolo pela Mec Gestão através de contrato de 
comodato; (VII) Alienação/venda do imóvel adjudicado - Temakinoru. Informamos que V.Sas. poderão 
se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração. 
Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, 
bem como, voto por escrito de cada ordem do dia.        A Administração        (15, 16 e 17/08/2017)

Renegociação de contratos, redução nos 
cardápios em restaurantes universitários, 
falta de recursos para manutenção, atraso 
no pagamento de contas. Essa é a reali-
dade de algumas universidades federais, 
que reclamam da falta de verbas e do 
contingenciamento de recursos feito pelo 
governo federal. O presidente da Andifes, 
Emmanuel Tourinho, diz que os valores 
de custeio previstos para este ano para as 
universidades não são sufi cientes.

“Não será possível manter as instituições 
funcionando adequadamente se esse quadro 

não for rapidamente alterado. Os valores 
liberados até agora só garantem o funcio-
namento das instituições até setembro”, diz. 
Segundo ele, não há recursos para concluir 
as obras inacabadas, e universidades mais 
antigas estão com infraestrutura deteriorada 
por falta de recursos para manutenção. “É 
imprescindível recompor imediatamente os 
orçamentos das universidades federais. O 
prejuízo no longo prazo será incalculável”, 
diz Tourinho, que também é reitor da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA).

Na semana passada, o MEC anunciou 

um aumento em cinco pontos percentu-
ais no limite de empenho para custeio e 
investimento de universidades e institutos 
federais. Com o aumento, o limite do cus-
teio, que é utilizado para a manutenção das 
instituições de ensino, passou de 70% para 
75% e o limite de capital, utilizado para ad-
quirir equipamentos e fazer investimentos, 
passou de 40% para 45%. Mesmo com a 
liberação, o presidente da Andifes diz que a 
situação das instituições não muda, quanto 
a sua capacidade de honrar compromissos 
até setembro (ABr).

Universidades federais 'só têm dinheiro' até setembro
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Aprenda a defi nir
e alcançar objetivos

As pessoas têm anseios 

em todos os momentos 

da vida, mas o fato é que 

nem sempre alcançam 

seus objetivos e metas

Nessas situações, fazer 
uma melhor gestão 
do tempo pode ser 

fundamental - afi nal, apenas 
nos tornando mais produtivos 
é que podemos direcionar a 
nossa vida, nossas atitudes, 
nossa atenção e a nossa energia 
para realizar o que queremos. 
A vida é como um presente 
que ganhamos, e ela tem que 
ser vivida com abundância. O 
que isso signifi ca? 

Para mim, viver de forma 
abundante é conquistar, dia 
após dia, coisas novas. E con-
quistar coisas não tem a ver 
apenas com bens materiais. 
Me refi ro também à saúde, aos 
relacionamentos e à conquis-
ta de uma mentalidade mais 
produtiva, que nos ajude a 
alcançar aquilo que desejamos.

O primeiro passo para essas 
conquistas é traçar pequenos 
objetivos. Você pode, por 
exemplo, dizer: “a partir de 
agora, vou acordar mais cedo 
e dedicar 15 minutos à leitura 
todas as manhãs”. Perceba 
que não é algo difícil de ser 
feito, mas já é uma meta que 
você estabeleceu e consegue 
cumprir. Isso te motiva a fazer 
coisas maiores e a alocar o 
seu tempo para fazer o que é 
realmente importante. 

Já tive a oportunidade de 
desenvolver softwares sobre 
gestão de metas, indicadores 
e produtividade, e o mais in-

teressante é que, ao comparar 
dados desses softwares, perce-
bemos alguns fatores comuns 
em pessoas que realmente 
conseguem alcançar seus 
objetivos. 

Alguns modelos dizem que, 
para isso acontecer, é preciso 
seguir alguns passos, como: 
especifi car a meta; atribuir um 
tamanho a ela; elaborar um 
plano de ação; defi nir por que 
ela é importante e o prazo em 
que você pretende cumpri-la. 
Tudo isso é bacana, mas quero 
dar uma outra dica que faz a 
diferença: mensure o que você 
deseja. Quando mede o que 
está buscando na vida, você 
consegue saber se está perto 
ou longe de alcançar. 

Muita gente tem o péssimo 
hábito de não medir nada. É 
comum ouvir alguém dizer 
“gostaria de ganhar tempo 
no meu dia a dia”, mas não 
saber exatamente quanto 
tempo quer ganhar; ou “quero 
emagrecer”, mas não saber 
exatamente quantos quilos. Se 
você não defi ne com exatidão 
o que quer, isso se transforma 
em mais uma desculpa para 
não alcançar seus resultados 
e fi car perdido.

Os números te ajudam a sa-
ber o quanto você está distante 
ou perto do caminho, e isso faz 
toda a diferença. Use-os como 
seus aliados e prepare-se para 
realizar mais!

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade. É CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração 

o tempo.

Christian Barbosa (*)

A - Unidas Pela Paz
Em prol da paz, no dia 27 (domingo), às 17h00, o hotel Meliá Jardim 
Europa, em apoio à Na’amat Pioneiras São Paulo, será sede do encontro 
Unidas Pela Paz. O diálogo inter-religioso conta com a participação de 
mulheres de diferentes religiões e crenças que apresentarão suas visões 
sobre a paz, em uma mesa redonda com a mediação da jornalista Rosa-
na Hermann. Participação de  presenças ilustres como a Monja Cohen 
(comunidade budista), Monica Buonfi glio (comunidade espiritualista), 
Nelly Boonen (comunidade católica), Pastora Merly Christina S. do 
Nascimento (comunidade evangélica), Paloma Awada (comunidade 
muçulmana) e a Rabina Fernanda Tomchinsky Galanternik (comunidade 
judaica). Informações (naamat.sp.@naamat.org.br) ou tel.  3667-5247.

B - Profi ssionais da Comunicação 
O IDEIA Big Data está recrutando profi ssionais da área de comunicação 
para as vagas de analista de monitoramento e de social media, além de 
coordenador de projetos. As oportunidades são para as cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Florianópolis, Recife, Salvador, Cuiabá e Goiânia. Para participar, o 
candidato deve encaminhar o currículo para: (vagas@ideiabigdata.com), 
com a função e a cidade para qual quer concorrer no assunto do e-mail. 
A data para inscrição encerra no próximo dia 31 e o processo seletivo 
ocorrerá em setembro. 

C - Adoção de Animais
No próximo dia 19 (sábado), das 10h às 18h, os apaixonados por cães e 
gatos poderão encontrar um novo companheiro no MorumbiShopping, 
que promove esse evento de adoção em parceria com a apresentadora 
e ativista Luisa Mell. A ação visa transformar a vida destes peludos 
abandonados e dá continuidade ao compromisso do centro de compras 
com os vira-latas. Este é um projeto da rede Multiplan, que leva a marca 
“Multiplique o Bem”, e já aconteceu em outros shoppings. Ao total já 
foram adotados mais de 349 animais. Os adotantes que quiserem levar 
um companheiro para casa deverão ter mais de 21 anos e apresentar 
documento com foto.  

D - Campeonato de Baristas
Em um ambiente turístico, na Estância Hidromineral de São Lourenço, 
no Sul de Minas Gerais, entre os próximos dias 25 e 27, em meio a uma 

programação cultural voltada aos amantes de cafés especiais e de boa 
música, será realizado o 16º Campeonato Brasileiro de Baristas, evento 
que integra as atividades do projeto setorial “Brasil. A Nação do Café”, 
desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais em parceria 
com a Apex-Brasil. Na fase eliminatória da competição, os participan-
tes precisarão preparar 12 bebidas: quatro expressos, quatro bebidas 
com leite vaporizado e quatro bebidas originais de assinatura, sendo 
avaliados por juízes sensoriais e técnicos. Mais informações tels. (35) 
3212-4705/6302 ou (exec@bsca.com.br).

E - Jovens no Senado 
Os estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino paulista 
podem ir à Brasília e vivenciar o trabalho realizado no Senado. O Projeto 
Jovem Senador selecionará as melhores redações com o tema “Brasil 
plural: para falar de intolerância”. O programa, que visa estimular jovens 
e adolescentes a refl etirem sobre política, democracia e cidadania, é 
dividido em três etapas. Na primeira, os alunos devem escrever textos 
de 20 a 30 linhas sobre a temática proposta. Após isso, cada escola irá 
eleger a redação que vai representar a unidade de ensino e encaminhá-la 
para a Secretaria da Educação do Estado. As inscrições vão até sexta-
-feira (18). Mais informações estão disponíveis no site (http://www12.
senado.leg.br/jovemsenador).

F - Estágio na Ambev
Eleita uma das cinco empresas dos sonhos dos jovens segundo pesquisa 
da consultoria Cia. De Talentos, a Ambev abriu as inscrições para o seu 
Programa de Estágio 2018. As oportunidades estão disponíveis para alunos 
de todo o país que integrem as turmas que irão se formar em dezembro 
de 2019, ou seja, penúltimo e último ano de seus respectivos cursos. As 
vagas, que percorrem praticamente todas as áreas da cervejaria, estão 
disponíveis a graduandos de todos os cursos universitários e instituições 
de ensino: o mais importante é o alinhamento do estudante com os valores 
e a cultura Ambev, de meritocracia, atitude de dono, fomento à autenti-
cidade e à inovação, além de disposição para enfrentar novos desafi os. 
Interessados podem se inscrever pelo site (www.queroserambev.com.br). 

G - Campanha Especial 
Em 2018, a Costa Cruzeiro completa 70 anos e preparrou comemorações 
para seus hóspedes. Ap reservar um cruzeiro até o dia 30 de setembro, 

com saídas programadas entre 20 de dezembro de 2017 e 31 de dezem-
bro de 2018 para a temporada da América do Sul (a bordo dos navios 
Costa Favolosa e Costa Fascinosa), incluindo as viagens entre o Brasil 
e a Itália, ou para os roteiros pelo Caribe, partindo de Fort Lauderdale 
(EUA), ganha um presente especial da Costa: um desconto de 500 
dólares por cabine. Se comprar um cruzeiro internacional da Costa 
com embarque entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018 
recebe um desconto de 500 euros por cabine. Mais informações: (www.
costacruzeiros.com.br). 

H - Lâmpadas de Veículos
Qual a lâmpada mais indicada para o farol de cada automóvel comerciali-
zado no Brasil? Para responder a essa pergunta, a Osram - multinacional 
alemã pioneira e líder mundial em iluminação automotiva -, lançou o 
aplicativo “Catálogo Osram Automotivo”, um guia completo e prático. 
O usuário seleciona marca, modelo e ano do veículo para encontrar a 
lâmpada mais adequada, incluindo as linhas leve, pesada e de motos. 
Esse banco de dados faz com que amantes de automóveis e profi ssionais 
como mecânicos e distribuidores economizem muito tempo na escolha 
das lâmpadas para cada farol, além, é claro, de evitar erros de instalação.  
O download da ferramenta pode ser feito no link: (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.ionicframework.osram878629).

I - Lançamento de Produtos
O prazo de submissão de propostas à 5ª Chamada de Propostas do Programa 
PIPE/PAPPE Subvenção Fase III encerra em 29 de setembro. Essa linha 
de fomento, também conhecida como PIPE Fase 3, está disponibilizando 
um total de R$ 60 milhões não reembolsáveis para empresas interessadas 
no desenvolvimento de processos e serviços inovadores para inserção dos 
produtos no mercado. Micros e empresas de pequeno porte (receita bruta 
superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 4,8 milhões) e pequenas empresas 
(com receita operacional bruta entre R$ 4,8 milhões e R$ 10,5 milhões) 
com sede no Estado de São Paulo, constituídas e ativas há, no mínimo, 12 
meses. Inscrições em (www.fapesp.br/eventos/pappe_5_2017/inscricao). 
O edital está disponível em (www.fapesp.br/11098).

J - Energia Elétrica 
Estão abertas as inscrições para a 6ª Prova de Certifi cação de Operadores 
do Mercado de Energia Elétrica, uma oportunidade para profi ssionais 
de diversas áreas ingressarem em um dos mais inovadores segmentos 
econômicos do Brasil: o Ambiente de Comercialização Livre (ACL) de 
energia. As provas serão realizadas no dia 21 de outubro, no prédio da 
Engenharia Elétrica da USP. O diploma vale por quatro anos, quando, 
então, os profi ssionais devem realizar novo teste para revalidar o certifi -
cado. Também, estão abertas as inscrições para o exame de revalidação 
do certifi cado dos candidatos habilitados no 3º Processo de Certifi cação, 
ocorrido em 2013. Inscrições e mais informações: (www.abraceel.com.
br/certifi cacao_abraceel).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para
T : 3106-4171netjen@netjen.com.br

A - Unidas Pela Paz
Em prol da paz, no dia 27 (domingo), às 17h00, o hotel Meliá Jardim 

programação cultural voltada aos amantes de cafés especiais e de boa 
música, será realizado o 16º Campeonato Brasileiro de Baristas, evento 
que integra as atividades do projeto setorial “Brasil A Nação do Café”
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Na comparação com junho de 2016, vendas do comércio 

registraram alta de 3% no volume e 2,4% na receita.

O volume de vendas no co-
mércio varejista cresceu 1,2% 
na passagem de maio para 
junho. Já a receita nominal 
teve expansão de 0,8%. Em 
ambos indicadores, o setor 
apresentou a terceira alta 
consecutiva neste tipo de 
comparação temporal. Os 
dados da Pesquisa Mensal do 
Comércio foram divulgados 
ontem (15), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE.

Na comparação com junho 
de 2016, as vendas tiveram 
alta de 3% no volume e 2,4% 
na receita. No acumulado do 
ano, apesar de registrar queda 
de 0,1% no volume, houve alta 
de 1,9% na receita. No acumu-
lado de 12 meses, o mesmo 
comportamento, queda de 3% 
no volume e alta de 3,2% na re-
ceita. Seis das oito atividades 
do comércio varejista tiveram 
alta no volume de vendas, com 
destaque para os setores de 
tecidos, vestuário e calçados 
(5,4%) e de livros, jornais, 
revistas e papelaria (4,5%).

Também anotaram alta os 
setores de combustíveis e 
lubrifi cantes (1,2%), móveis 

A previsão é que sejam entregues 5,4 milhões de declarações.

A previsão é que sejam 
entregues 5,4 milhões de 
declarações. A multa por 

atraso da declaração é 1% ao 
mês calendário ou fração sobre 
o imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50.

Está obrigado a apresentar 
a DITR referente ao exercício 
2017 o contribuinte enquadra-
do nas seguintes condições: a 
pessoa física ou jurídica pro-
prietária, titular do domínio 
útil ou possuidora a qualquer 
título, inclusive a usufrutuária; 
um dos condôminos, quando 
o imóvel rural pertencer si-
multaneamente a mais de um 
contribuinte, em decorrência 
de contrato ou decisão judi-
cial ou em função de doação 
recebida em comum; um dos 

Senado aprova 
nome de 
Marcelo Barbosa 
para a CVM

Após ser sabatinado ontem 
(15) pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, 
a indicação do advogado Mar-
celo Barbosa para a presidência 
da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) foi aprovada por 
unanimidade pelo colegiado. 
A mensagem seguirá para o 
Plenário, para decisão fi nal, com 
pedido de urgência.

Barbosa, de 45 anos, foi 
indicado pelo Ministério da Fa-
zenda para substituir Leonardo 
Porciúncula Gomes Pereira, 
cujo mandato terminou em 14 
de julho. A CVM, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, regula e 
fi scaliza o mercado de capitais. 
Nos últimos anos, investigou 
diversos casos milionários de 
fraude fi nanceira. Formado em 
Direito pela Uerj, em 1994, com 
mestrado concluído em 1997 
na Universidade Columbia, 
Barbosa é advogado e professor 
de Direito. 

É especialista em direito so-
cietário e mercado de capitais 
e autor de artigos sobre temas 
como o insider trading (uso 
de informação privilegiada). 
Integra o conselho fi scal da 
Fundação Lemann e preside o 
conselho curador da Fundação 
Estudar, ambas voltadas para 
a educação e criadas pelo em-
presário Jorge Paulo Lemann 
(ABr).
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Receita libera programa 
para Imposto de 

Propriedade Territorial Rural
A Receita Federal liberou o programa de  declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR) referentes ao exercício 2017. O prazo para entrega é até 29 de setembro

pública, ou por interesse social, 
inclusive para fi ns de reforma 
agrária; o direito de proprie-
dade pela transferência ou 
incorporação do imóvel rural ao 
patrimônio do expropriante, em 
decorrência de desapropriação 
por necessidade ou utilidade 
pública, entre outros.

O vencimento da primaria 
quota ou quota única do imposto 
é 29 de setembro e não há acrés-
cimos se o pagamento ocorrer 
até essa data. Sobre as demais 
quotas há incidência de juros 
Selic calculados a partir de outu-
bro até a data do pagamento. O 
pagamento do imposto pode ser 
parcelado em até quatro quotas, 
mensais, iguais e sucessivas, 
desde que cada quota não seja 
inferior a R$ 50 (ABr).

compossuidores, quando mais 
de uma pessoa for possuidora 
do imóvel rural.

Tem também a obrigação 
de entregar a DITR a pessoa 
física ou jurídica que, entre 1º 

de janeiro de 2017 e a data da 
efetiva apresentação perdeu: 
a posse do imóvel rural, pela 
imissão prévia do expropriante, 
em processo de desapropriação 
por necessidade ou utilidade 

Comércio varejista teve volume 
de vendas alto em junho

e eletrodomésticos (2,2%), 
artigos farmacêuticos, médi-
cos e de perfumaria (1,5%) e 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (2,7%). Por outro 
lado, duas atividades tiveram 
queda no volume: equipamen-
tos e material para escritório, 
informática e comunicação 
(-2,6%) e supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (-0,4%).

No chamado varejo ampliado, 
que considera oito atividades 
varejistas, além de veículos e 

peças e materiais de cons-
trução, o volume de vendas 
teve alta de 2,5% em junho, 
depois de uma queda de 0,2% 
em maio. Os veículos, motos 
e peças registraram alta de 
3,8%, enquanto os materiais 
de construção cresceram 1%. 
Na comparação com junho de 
2016, o varejo ampliado teve 
alta de 4,4%. No acumulado 
do ano, a alta é de 0,3%. Já 
no acumulado de 12 meses, 
o volume de vendas acumula 
queda de 4,1% (ABr).

A Comissão de Transparência 
e Defesa do Consumidor do Se-
nado deve votar hoje (16), subs-
titutivo ao projeto que visa dar 
mais segurança a quem participa 
de intercâmbio de estudo ou de 
trabalho no exterior. O projeto 
estabelece que as agências de 
intercâmbio informem de forma 
clara, ostensiva e em língua por-
tuguesa, os meios de hospeda-
gem, detalhando aspectos como 
localização, características da 
habitação, infraestrutura, pre-
ço e a quantidade máxima de 
pessoas no quarto.

No caso de intercâmbio que 
envolva a prestação de tra-
balho, as informações devem 
conter dados detalhados sobre 
a duração, a remuneração, a 
carga horária e as atribuições 
a serem desempenhadas pelo 
intercambista.

Na justifi cação do projeto, 
a autora, senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), afi rma 
que a imprecisão nas informa-
ções tem causado situações 
constrangedoras a brasileiros 
que participam de programas 
de intercâmbio (Ag.Senado).

Projeto dá mais segurança 
a quem faz intercâmbio
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Os pilares para um 
efetivo programa de 
prevenção à fraudes

Todas as organizações, 

sejam públicas ou 

privadas, estão 

expostas às ocorrências 

de fraudes em suas 

operações

Precisamos entender 
que a fraude é todo ato 
ou omissão intencional 

desenhado para enganar, ge-
rando um prejuízo para uma 
pessoa ou uma empresa ou 
proporcionando um ganho, 
de forma irregular, para per-
petrador.

A fraude pode ser realizada 
pela empresa, para ganhar um 
projeto ou licitação ou por um 
indivíduo, para ganhos pró-
prios em detrimento de outros, 
como, por exemplo, a inclusão 
de uma despesa não realizada 
no relatório de reembolso de 
despesas. 

É impossível eliminar o risco 
de fraude em uma corporação, 
contudo, é possível mitigar 
este risco através de um pro-
cesso robusto de sensibiliza-
ção, identifi cação e prevenção 
de atos de fraude. Antes de 
qualquer coisa, as empresas, 
através de seus gestores, 
devem ter consciência de que 
o risco existe. Infelizmente, 
por mais incrível que possa 
parecer, alguns gestores ainda 
não acreditam que possam ser 
alvo de um evento de fraude. 
Quando trato deste tema nas 
corporações é comum ouvir 
que nunca aconteceu ou que 
as pessoas são de confi ança, 
que não existe este risco e 
etc., até o dia que o evento se 
concretiza e vão culpar a sorte.

Todos dentro da organização 
são responsáveis pelo proces-
so de prevenção da fraude, 
entretanto, a alta gestão é a 
responsável principal, pois, 
cabe a ela, o estabelecimento 
de um ambiente propício para 
a conscientização da impor-
tância do combate à fraude, 
fortalecendo sua cultura de 
gestão de riscos. A não existên-
cia do comprometimento com 
os valores éticos e nem com as 
melhores práticas de gestão, 
pela alta administração e seus 
executivos seniors, é o prin-
cipal condutor de atividades 
ilícitas dentro da organização, 
como também, pela falta de 
fundamentos de governança 
efetivos e confi áveis.

É necessário que a organiza-
ção tenha um programa robus-
to de prevenção e combate à 
fraude, que sensibilize todos os 
funcionários, prestadores de 
serviços, fornecedores e outras 
partes relacionadas quanto à: 
visão da empresa, processo 
de detecção e tratamento dos 
eventos relacionados às frau-
des. Este programa deve ser 
fundamentado nos seguintes 
pilares:

. Conscientização – É 
baseada na disseminação das 
políticas e programas de inte-
gridade através de reuniões pe-
riódicas, palestras, ofi cinas de 
trabalho e processo contínuo 
de e-learning. É de extrema 
importância que os gestores 
seniores sejam o exemplo de 
comportamento, esperado de 
todos os funcionários e partes 
relacionadas;

. Detecção – Aqui reside a 
parte operacional que abrange 
o processo de avaliação da 
exposição e identifi cação das 

vulnerabilidades nos diversos 
fl uxos de transação e negó-
cios, gerenciamento do risco 
à fraude e monitoramento dos 
controles internos existentes 
como resposta ao risco de 
fraude. Um canal de denúncias 
independente e efetivo é parte 
integrante deste fundamento, 
lembrando que 48% das frau-
des corporativas, globalmente 
falando, são detectadas através 
deste canal;

. Tratamento – Deve ser 
claro para todos que compõem 
a organização como será o 
tratamento ao identifi car uma 
fraude, incluindo as penali-
dades das quais o fraudador 
estará à mercê. Para o sucesso 
do programa de prevenção é 
inadmissível qualquer fl exibi-
lidade para os atos de fraude, 
lembrando que não existe 
fraude que deva ser deixada 
de lado por ser pequena ou 
imaterial. Todas devem ser pu-
nidas, de forma que a empresa 
deixe claro que não admite, em 
nenhuma hipótese, atos desta 
natureza.

Na grande maioria das vezes 
o fraudador esta dentro de 
casa, mas com o advento dos 
sistemas de processamento 
eletrônico e a convergência 
dos negócios para a platafor-
ma digital e virtual, o frauda-
dor também esta lá fora, do 
outro lado da conexão. Esta 
se tornando muito comum 
fraude realizada através de 
ciberataques. A fraude, para 
ocorrer, na maioria das vezes, 
apresenta três pontos básicos, 
o que denominamos como o 
triangulo da fraude: oportuni-
dade, motivação e o racional.

Motivação e racional está 
presente no fraudador, con-
tudo a oportunidade é dada 
pela empresa, principalmente 
aquelas que não têm pro-
cesso algum de prevenção, 
nem cultura para risco e nem 
comprometimento com os 
fundamentos de governança, 
risco e controles internos. É 
justamente neste ponto que 
um processo robusto de pre-
venção à fraude faz a diferença, 
reduzindo as oportunidades 
existentes para que o frauda-
dor não se sinta motivado a 
perpetrar a fraude.

A organização, para a manu-
tenção deste programa, deve 
contar com especialistas em 
controles internos para apoiar 
os gestores com suas respon-
sabilidades de gerenciamento 
dos riscos e controles internos, 
incluindo a prevenção à fraude. 
Também deve ter uma audito-
ria interna proativa avaliando, 
de forma independente, o 
desempenho e conformidade 
dos diversos processos e fl uxo 
de transação e negócio.

Para fi nalizar é fundamental 
que a organização, através de 
seus gestores, tenha cons-
ciência que gestão de riscos 
e controles internos é parte 
integrante para o sucesso da 
empresa, como também o 
sucesso de um efetivo pro-
grama de prevenção à fraude 
dependerá do total compro-
metimento de todos.

(*) - Sócio principal, responsável 
pelos projetos de governança, 

gestão de riscos, controles internos 
e auditoria interna da Crossover 
Consulting & Auditing. É diretor 

executivo e instrutor certifi cado do 
Internal Control institute - chapter 

Brasil, palestrante e instrutor do IIA 
Brasil.

Eduardo Person Pardini (*)

Aécio é acusado de receber 

R$ 2 milhões em propina do 

empresário Joesley Batista.

O senador Aécio Neves voltou 
a pedir que o julgamento sobre 
sua eventual prisão seja reali-
zado no plenário do STF, e não 
na Primeira Turma, colegiado 
composto por apenas cinco dos 
11 ministros da Corte. Ques-
tões envolvendo inquéritos 
criminais contra parlamentares 
costumam ser tratadas nas 
turmas do STF, sendo levados a 
plenário, em geral, somente os 
casos de maior controvérsia ou 
os envolvendo os presidentes 
da Câmara ou do Senado.

Para o advogado Alberto 
Toron, que representa Aécio, 
o pedido de prisão feito pelo 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, deve ser levado 
ao plenário por envolver “ques-
tões constitucionais da mais 
alta relevância e gravidade, 
estando em jogo a imunidade 
formal do mandato parlamen-
tar”.

Um pedido anterior, no 
mesmo sentido, já havia sido 
indeferido pelo ministro Marco 
Aurélio Mello. A defesa voltou 
a insistir no tema após Janot 
entrar com novo recurso, no 
fi m de julho, pedindo mais uma 
vez a prisão de Aécio.

A insistência para que o caso 
seja levado ao plenário do STF 
ocorre mesmo após decisões fa-
voráveis ao senador terem sido 
tomadas na Primeira Turma. 
Em junho, o colegiado decidiu 
substituir a prisão preventiva 
de Andrea Neves, irmã de Aécio 
e suspeita de ser sua cúmplice, 
por outras medidas cautelares, 
entre elas a proibição de sair de 
casa. Junto com a nova petição, 
o advogado de Aécio entregou 
as contrarrazões para contestar 
o novo pedido de prisão contra 
o senador (ABr).

Comissão Especial da Reforma Política se reuniu para votação 

do relatório parcial do relator, deputado Vicente Cândido.

A comissão especial que 
analisa a proposta que trata de 
mudanças no sistema político-
-eleitoral, concluiu ontem (15) 
a votação de sugestões de mu-
danças ao texto do substitutivo 
apresentado pelo relator da 
reforma política na Câmara, 
Vicente Cândido (PT-SP). Con-
cluída a votação na comissão 
especial, a proposta seguirá 
para plenário, onde pode ser 
votada ainda esta semana. 
Como se trata de emenda à 
Constituição, necessita de pelo 
menos 308 votos do total de 513 
deputados para ser aprovada.

Na comissão, os deputados 
mantiveram a proposta do 
relator de permitir que um 
candidato fi gure tanto na lista 
majoritária, quanto na lista pré-
-ordenada pelo partido. Dessa 
forma, o candidato poderá 
disputar mais de um cargo, 
majoritário e proporcional, a 
partir das eleições de 2022. Os 
deputados, no entanto, votaram 
pela retirada do artigo que 
estabelecia que o suplente de 
senador seja o deputado federal 
mais votado do partido.

A comissão aprovou na última 

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

O relator da reforma tribu-
tária, deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), informou 
que vai apresentar na próxima 
semana o texto preliminar 
das novas regras do sistema 
de arrecadação de impostos. 
Ontem (15), ele expôs os 
principais pontos da proposta 
durante audiência pública na 
Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara. Os prin-
cipais objetivos da medida são 
simplifi car, desburocratizar e 
tornar mais justo o sistema 
tributário.

A proposta de Hauly é 
resultado de uma série de 
negociações e conversas que 
estão sendo feitas desde de-
zembro. O tucano já realizou 
65 palestras em todo o Brasil, 
ouviu os mais diversos seto-
res, além de parlamentares, 
prefeitos e governadores. 
Inicialmente, uma minuta, 
com o texto preliminar de uma 
proposta será colocada no 
site da Câmara para consulta 
popular. Enquanto novas con-
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A MP que muda o cálculo 
das taxas de juros para 
contratos do BNDES; 

um novo projeto que propõe a 
reoneração da folha de paga-
mento; e a MP que permite o 
parcelamento de dívidas com a 
União de pessoas físicas pesso-
as jurídicas, o Refi s. 

Sobre a MP que cria a Taxa 
de Longo Prazo (TLP), Maia 
afi rmou que a proposta atinge 
os privilégios do setor privado. 
“Hoje 70% do crédito do BN-
DES está concentrada em em-
presas com faturamento acima 
de R$ 300 milhões”, estimou. 
O texto está para ser votado 
na comissão mista e seu prazo 
de validade vence no próximo 
dia 7. Maia defendeu que o 
governo encaminhe um projeto 
com urgência para viabilizar 

Maia defende que a Câmara priorize três projetos da agenda 

econômica.
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Presidente da Câmara quer aprovar 
projetos da agenda econômica

Após reunião com a equipe econômica e líderes da base, o presidente Rodrigo Maia defendeu que a 
Câmara priorize três projetos da agenda econômica para melhorar a situação fi scal do governo

pelo Executivo. Segundo Maia, 
assim que o governo mandar o 
texto, será criada uma comissão 
especial para discutir o assunto 
e garantir que os benefícios 
sejam dados apenas aos setores 
que geram emprego.

Maia destacou ainda a necessi-
dade de aprovar a proposta que 
regulariza débitos tributários de 
pessoas físicas e jurídicas com 
a Receita e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional, o chamado 
Refis. A previsão inicial era 
arrecadar R$ 13 bilhões, mas 
com as mudanças propostas 
pelo relator, deputado Newton 
Cardoso Júnior (PMDB-MG), o 
governo não conseguirá alcan-
çar essa receita. “Se cair para 
perto de R$1 bilhão, seria um 
desastre”, disse o presidente 
(Ag.Câmara).

a aprovação do texto, caso a 
oposição obstrua a votação da 
proposta na comissão.

Já a reoneração tributária de 

diversos setores econômicos 
será submetida à análise do 
Congresso por meio de um 
projeto a ser encaminhado 

Relator da reforma tributária detalha 
proposta para simplifi car sistema

tribuições poderão ser feitas 
pela sociedade, o tucano dará 
continuidade às discussões dos 
projetos que regulamentam a 
emenda após aprovada.

Para ele, essa deve ser a 
principal pauta do Congresso 
no segundo semestre. “Os ob-
jetivos são simplifi car, desbu-
rocratizar, acabar com a guer-
ra fi scal, diminuir o peso da 
tributação para as famílias de 
baixa renda, zerar o imposto 

de comida e remédio e, para o 
desenvolvimento industrial, 
zerar o de máquinas e equi-
pamentos. É uma proposta 
para dar poder aquisitivo ao 
mais pobre e fazer o Brasil 
crescer e gerar os empregos 
perdidos, além de trazer o 
progresso para a população 
brasileira”, explicou. A ideia 
é manter a carga tributária 
em torno dos atuais 35% 
(psdbnacamara).

Comissão conclui votação de destaques 
e reforma política pode ir a plenário

semana o texto base do relator, 
mas incluíram na proposta o 
voto majoritário, conhecido 
como distritão. Pela proposta, 
ganha o candidato que receber 
mais votos. O novo modelo va-
leria para as eleições de 2018 e 
2020, como uma transição para 
a adoção do voto distrital misto 
em 2022. O chamado distritão 
permite que deputados fede-
rais, estaduais, distritais e ve-
readores, antes eleitos de forma 
proporcional considerando os 

partidos e coligações, passem 
a ser escolhidos pelo número 
absoluto de votos.

Os deputados aprovaram a 
criação de um fundo público 
com a previsão de R$ 3,6 bilhões 
para fi nanciar as campanhas 
eleitorais a partir do ano que 
vem. Os parlamentares man-
tiveram também a sugestão 
de estabelecer um mandato 
temporário de 10 anos para 
ministros do Poder Judiciário 
(ABr).

Defesa insiste 
em novo 

pedido de 
prisão contra 

Aécio

Uma regra transitória para o reconhe-
cimento da condição de pessoas com 
defi ciência é um dos itens na pauta da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado 
hoje (16). O projeto, do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), cria mecanismos 
de avaliação que serão sufi cientes para a 
identifi cação da pessoa com defi ciência 
até a regulamentação defi nitiva pelo Poder 
Executivo. 

São laudos emitidos por profi ssionais 
habilitados para o reconhecimento de 
condições físicas, mentais, sensoriais ou 
funcionais que, em razão de barreiras 

físicas, normativas ou operacionais, su-
jeitem a pessoa a restrições no acesso a 
bens, serviços e espaços, limitando a sua 
participação plena e efetiva na sociedade e 
o exercício de seus direitos em igualdade 
de condições com os demais.

O senador argumenta que um dos as-
pectos mais relevantes dessa legislação é 
a adoção do conceito biopsicossocial de 
pessoa com defi ciência, pois isso refl ete 
o entendimento de que a defi ciência não 
é uma característica intrínseca de um 
indivíduo, e sim o resultado de limites e 
barreiras impostos pela sociedade; o que 

pode levar à exclusão explícita ou a falhas 
na inclusão de pessoas signifi cativamente 
diferentes de um padrão socialmente 
construído.

A proposição tem voto favorável do rela-
tor, senador Paulo Paim (PT-RS). Ele avalia 
que embora a questão seja importante 
para o governo, “nem sempre os processos 
relacionados a políticas públicas são desen-
volvidos com a celeridade que os grupos 
a que se destinam necessitam”. O projeto 
será votado em decisão terminativa, e se 
for aprovado peloPlenário, poderá seguir 
para análise da Câmara (Ag.Senado).

Regra para reconhecimento da condição de 
pessoa com defi ciênciaO plano de trabalho da CPI 

do BNDES foi apresentado, 
ontem (15), pelo relator da co-
missão, senador Roberto Rocha 
(PSB-MA). Foi concedida vista 
coletiva de 24 horas para que 
os parlamentares analisem o 
documento, que será votado 
hoje (16). Os trabalhos da CPI 
serão divididos em três fases: 
a primeira, do dia 21 ao dia 31 
de agosto, será para a reali-
zação de audiências públicas 
com especialistas. Na segunda 
fase, que será do dia 1º ao dia 
30  de setembro serão reali-
zadas as oitivas apresentadas 

pelos membros da Comissão. 
A terceira fase será dedicada 
para elaboração e votação do 
relatório.

Roberto propôs que a CPI 
investigue somente os fatos que 
forem objeto de requerimento 
aprovado pela comissão. O 
senador explicou que o reque-
rimento deve especifi car se a 
investigação será feita direta-
mente pela CPI ou, indireta-
mente, com o auxílio de outros 
órgãos públicos e ressaltou a 
importância do colegiado traba-
lhar com zelo nas investigações 
(Ag.Senado).

CPI do BNDES defi ne
plano de trabalho



Engana-se quem acha 

que o comportamento 

de certas crianças não 

tem nada relacionado 

ao modo como vivem no 

ambiente familiar

Filhos podem desen-
volver o autoritarismo 
por conta da postura 

inadequada dos próprios pais. 
Em meu livro, ‘Síndrome do 
Imperador – Entendendo a 
mente das crianças mandonas 
e autoritárias’, recentemen-
te lançado, pontuo fatores 
que contribuem para que as 
crianças se tornem pequenos 
agressivos e dou soluções para 
ajudar educadores na criação 
de seus filhos.

Primeiramente, é necessá-
rio destacar que os pais não 
podem dar atenção de menos 
e nem demais. Outro ponto 
importante é saber que as 
crianças também têm deveres 
e direitos, por isso, tenha em 
sua casa regras e horários 
estabelecidos. 

Com ampla experiência em 
terapia cognitivo-comporta-
mental, posso dizer que uma 
das soluções é utilizar téc-
nicas como deliberar tarefas 
aos pequenos: guardar seus 
próprios brinquedos, ajudar a 
fazer a lista do supermercado, 
ter horário para brincar, fazer 
o dever e ficar em família. 
Isso gera responsabilidade às 
crianças e os incentiva a serem 
autônomos desde cedo. 

Para pais superprotetores, 
pode ser difícil, mas é uma 
etapa essencial.

Quando atendemos todos 
os desejos de nossas crianças, 
elas podem criar um esquema 
mental de merecimento ou 
grandiosidade. Por exemplo, 
quando fazem birra para ga-
nhar um presente ou quando 
tomam posse de um brinquedo, 
dizendo “esse brinquedo é 
meu”, os pais devem corrigir o 
comportamento na hora, pois 
dando a eles o que querem 
apenas para cessar a birra farão 
com que achem que sempre 
que fizerem aquilo, irão ganhar 
o que desejam. 

Outro erro, que vai de en-
contro a esse, é deixá-los de 
castigo. Castigar não é uma 

opção viável por seu caráter 
de vingança. Isso só irá estre-
mecer a relação entre pais e 
filhos, sem que a criança tire 
algo de aprendizado. Ao invés 
de dizer “você tirou nota bai-
xa, não vai sair por um mês”, 
tente “se você não estudar por 
uma hora, não vai poder jogar 
videogame hoje”.

Já a ausência de reforço po-
sitivo, ou seja, não reconhecer 
ou elogiar quando o filho faz 
algo bom, também prejudica 
no processo de educar. Quando 
a criança é desobediente e faz 
algo positivo, os pais devem va-
lorizar aquele comportamento, 
caso contrário ela irá acreditar 
que nada adianta se esforçar, 
já que não recebe o devido 
reconhecimento.

Outro caso comum que vejo 
em minha vasta experiência 
com atendimento a famílias é 
pais brigarem e xingarem na 
frente de seus filhos. Do que 
adianta dar uma bronca por 
um comportamento que ele 
está replicando e vendo como 
exemplo na postura de seus 
próprios familiares?

É importante ter em mente 
que pais com ausência de limi-
tes, com posturas rígidas ou até 
mesmo que demonstram falta 
de envolvimento com os filhos 
são indicadores para a criação 
de pequenos imperadores. 
Qual tipo de pai, então, seria 
o ideal? Os chamados ‘pais 
recíprocos’. Eles cooperam 
com os filhos, compartilham 
suas decisões, têm limites 
definidos, coerência na educa-
ção e conseguem manter um 
relacionamento aberto com as 
crianças. 

O ideal é equilibrar dois 
fatores: a recompensa pelo 
bom comportamento e a 
punição adequada pelo com-
portamento indesejado, tudo 
isso dentro de um ambiente 
terno e carinhoso. Costumo 
dizer que o tripé da educação 
está em três pilares – o afeto, 
o limite e o lazer.

Como educar 
crianças mimadas?

Lilian Zolet (*)

www.netjen.com.br

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

 
ou ligue para

netjen@netjen.com.br

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Manisc Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.044.393/0001-11, com sede na Rua Cel. 
Mário de Azevedo, nº 138, Bairro do Limão - CEP 02710-020, no município de São Paulo/SP, com documentos de consti-

foram extraviados os seguintes livros societários da sociedade: (i) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, 
registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004; (ii) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria 
nº 01, registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004. São Paulo, 15 de agosto de 2017. A Diretoria.

ª –  J . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087507-
85.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a , 
CPF. 279.288.188-76, que , ajuizou-lhe uma , objetivando o 
recebimento de R$ 10.576,93 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em 
local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, pague o quantum reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-
se em título executivo judicial a inicial pretendida e prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, 
Capítulos II e IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0337338-14.2009.8.26.0100 (USUC 1178). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 

, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que  
ajuiz(ou)(aram) , visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua Samarinda , s/nº - Jardim Panorama - Santo Amaro - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo - 
SP, com área de 181,78 m², contribuinte nº 178.014.0004-5 (área maior), alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª –   EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000051-82.2012. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 

, CPF 360.715.718-98, que lhe foi proposta uma  por parte de 
, objetivando o recebimento de R$ 10.191,21 (09/12/2011), acrescidos de 

juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes e não pago. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de 
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 
701, § 1º do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se de pleno direito o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, 
(art. 702 do CPC), ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª –  EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006675-
87.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)  

, na pessoa de seu inventariante, que nos autos da 
 proposta por , em 

face de Antoine Gebran, : imóvel de matrícula 15.511 do 5º CRI da Capital, 
descrito como o box nº 472 do 3º andar do Bloco III da Garagem Automática Xavier de Toledo, situado à 
Rua Álvaro de Carvalho, nº 86/96, no 7º Subdistrito-Consolação, com a área total aproximada de 25,12m², 
do qual foi nomeado depositário o executado, Antoine Gebran, CPF nº 186.680.548-72. Estando o Espólio 
de Rosane Maria Sirangelo Gebran em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da penhora por 
edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação à penhora (artigo 525 do NCPC), 
independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores 
termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de agosto de 2017, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos. Ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membros do conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia para que as mesmas deliberações sejam tomadas no âmbito da Santo
Antônio Energia S.A. (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo 
único, do Estatuto Social, sob a  referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da realização da Assembleia  Geral. São  Paulo, 15 de agosto de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa. 
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Empresa pode contratar um funcionário por um período determinado 
de 02 meses, como proceder na rescisão? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O VALOR DISTRIBUÍDO DE GORJETA AOS FUNCIONÁRIOS SOMARÁ 
COM O VALOR DOS SALÁRIOS PARA SERVIR DE BASE DO IRRF?

Considerando que o valor distribuído de gorjeta aos funcionários da 
Lei 13.419/2017 será pago somando aos salários, por tratar-se de 
gratificações, participações, interesses, percentagens, com base no 
Art.43, inciso IV do Decreto 3.000/1999, somará c/ o valor dos salários 
para servir de base do IRRF, se o valor atingir a tabela progressiva.

CONTRATAR SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
O MEI que exercer as atividades de alvenaria, hidráulica, eletricidade 
e carpintaria e presta serviço para uma empresa, quem deve recolher 
o INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FICOU DOENTE DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário que se afasta por doença no curso das férias, como 
proceder com os 15 dias que devem ser pagos pela empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM MOVIMENTO TEM A OBRIGAÇÃO DE TER PPRA E 
PCMSO, CASO TENHA FISCALIZAÇÃO TERÁ MULTA? 

Esclarecemos que o PPRA e PCMSO devem ser feito por empresas que 
contratem empregados. Desta forma, se não tiver empregados a empresa 
está dispensada de realizar o PPRA e PCMSO. Base Legal – NR 7 e 9.

SUBSTITUIR A FICHA DE REGISTRO
Empresa utiliza fichas para registro de funcionários e pretende adotar 
o livro de para o registro, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/05/2017
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18/05/2017, às 08 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4°, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Presença: Presentes os acionistas Private Equity AE 
Investimentos e Participações S.A. e Gafi sa S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Olímpio Matarazzo Neto e secretariada pelo Sr. Ricardo 
Leonel Scavazza. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da eleição 
e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações: Após a discussão das 
matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem nenhuma ressalva deliberaram o que segue: 6.1. 
Aprovação da lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, §1º da LSA, 
e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do § 2º do mesmo artigo. 6.2. 
Aprovação, por unanimidade de votos, da eleição e/ou reeleição dos seguintes membros do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandato até a AGO que aprovar as contas do exercício social a encerrar-
se em 31/12/2017, os Srs: (i) Odair Garcia Senra, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG nº 3.259.126 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF nº 380.915.938-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das 
Nações Unidas, 8.501, 19° andar, Pinheiros, CEP 05425-070; (ii) Sandro Rogério da Silva Gamba, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG nº 4.885.811-7, inscrito no CPF/MF nº 153.803.238-47, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, Pinheiros, CEP 05425-070; 
(iii) Olímpio Matarazzo Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.396.438 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF nº 010.076.218-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida 
Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000; (iv) Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000; (v) David Adam Roth, 
estadunidense, casado, investidor, Passaporte emitido pelo EUA nº 113.569.783, residente e domiciliado na 1085 
Park Avenue, 14º andar, 10128, Cidade de Nova York, Estado de Nova York/EUA; e (vi) Marcelo Fedak, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG nº 30.164.212-6, inscrito no CPF/MF nº 221.417.858-98, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 
1.201, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. O Sr. Olímpio Matarazzo Neto permanecerá como Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia. 6.2.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora 
eleitos e/ou reeleitos tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse 
lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, na forma 
da legislação aplicável, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou 
sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 6.3. Registraram, por fi m, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela totalidade dos 
acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia e realização de 
reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 
09/12/2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e 
assinada. São Paulo, 18/05/2017. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - 
Secretário. JUCESP nº 280.216/17-8 em 19.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marrocos 

Canadá e 
México por 
Copa de 2026 

Muitos já dão como certo 
que Canadá, Estados Unidos 
e México sediarão a Copa do 
Mundo de 2026, mas os três 
países ganharam um adversá-
rio: o Marrocos. No último dia 
do prazo concedido pela Fifa, 
a nação africana apresentou 
oficialmente sua candidatura 
para organizar o primeiro 
mundial com 48 seleções. Essa 
é a quinta vez que o Marrocos 
se oferece para sediar uma 
Copa.

“A Real Federação Marro-
quina depositou seu dossiê de 
candidatura aos comissários 
competentes da Fifa”, diz um 
comunicado da entidade que 
gere o futebol no país. Até 
então, apenas Canadá, EUA e 
México, de maneira conjunta, 
haviam se candidatado.

Desde sua primeira edição, 
em 1930, a Copa só foi rea-
lizada por mais de um país 
em 2002, por Coreia do Sul 
e Japão, mas o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, tem se 
mostrado aberto à hipótese 
de três sedes para um único 
Mundial. Como receberão as 
Copas de 2018 (Rússia) e 2022 
(Catar), a Europa e a Ásia não 
podem entrar na disputa. A 
escolha da sede da edição de 
2026 será anunciada no dia 
13 de junho de 2018 (ANSA).

As pessoas se apegam 
menos às empresas e 
acabam aceitando novas 

propostas avaliando somente 
salário e benefícios, o que mui-
tas vezes gera arrependimento 
e até demissões. 

Em momentos de crise eco-
nômica qualquer mudança que 
tenha relação com empregabi-
lidade deve ser bem pensada. 
Para ajudar a refletir sobre 
esta decisão, Wagner Oliveira, 
especialista em recursos hu-
manos e CEO da Woli, empresa 
referência em treinamentos 
corporativos à distância, le-
vantou algumas questões que o 
profissional deve pensar antes 
de aceitar ou não uma nova 
proposta.

Temas como este são aborda-
dos por Oliveira e Romeu Zema 
Neto, presidente do Grupo 
Zema, durante a Oficina da 
Liderança, uma série de vídeos 
gratuita disponível no Youtube 
(https://goo.gl/1RjSlG).
 1) Por que estou consi-

derando a troca de 

emprego? - Quando con-
sideramos outra oportu-
nidade de trabalho é por 
que algo não está nos 
satisfazendo no local em 
que estamos. Entenda 
exatamente o que não 

Durante o Encontro Anual da Fundação 
Estudar, que aconteceu em São Paulo no 
último dia 7, o empresário Jorge Paulo Le-
mann, um dos principais nomes do mundo 
dos negócios do Brasil e um dos fundadores 
da instituição, palestrou para uma plateia de 
150 bolsistas e ex-bolsistas, os Líderes da 
Fundação Estudar. Confira cinco reflexões 
do empresário sobre carreira, negócios e 
suas metas de vida:
 1) A minha convivência com o risco é 

maior do que a da média, então eu 
acredito que as pessoas tomam pouco 
risco, deveriam tomar mais. Eu tenho 
essa tendência porque fui criado com 
muita liberdade, meu pai morreu cedo, 
minha irmã é mais velha e eu estava sol-
to para me virar por conta própria. Isso 
me deu aptidão para tentar e arriscar 
mais coisas. Nunca fui um estudioso 
que analisasse demais as coisas e tenho 
notado que pessoas mais preparadas 
fazem milhões de análises e estudos 
e, fazendo isso, não se arriscam. É 
preciso lembrar que você não faz nada 
grande, se você não se arriscar.

 2) Para mim, dinheiro é uma maneira 
de medir resultado, até certo ponto. 
Quem me conhece bem sabe que 
eu não sou gastador. O dinheiro é 
moeda para fazer mais negócios. É 
uma maneira prática de ver se você 
está ou não tendo sucesso. Eu tenho 
diversos projetos na área filantrópica 
que tenho muito prazer em fazer, mas 
sinto falta de não poder medir, como 
eu posso nos negócios, se está ou não 
tendo resultados. Dentro dos objetivos 

empresariais, é apenas uma forma de 
medição. 

 3) Se eu fosse começar um negócio 
hoje, seria no ramo da tecnologia. 
Sou fascinado por tecnologia, apesar 
de não me considerar preparado. Da 
mesma maneira que entrei no mercado 
financeiro porque vi oportunidade de 
inovar, hoje em dia vejo as novidades 
pelo Vale do Silício e ia tentar alguma 
coisa nessa área. No Brasil temos um 
atraso tecnológico e uma grande de-
manda. Acredito que eu buscaria um 
nicho para crescer, porque o Brasil 
tem muito espaço para crescer.

 4) Se eu tivesse que ter uma meta, agora, 
seria que tudo isso que nós construí-
mos juntos, Beto Sicupira, Marcel Tel-
les e eu, tivesse longa durabilidade. E 
isso não é simples, porque é necessário 
um processo onde as melhores pes-
soas sejam escolhidas para trabalhar 
junto e que essas pessoas continuem 
escolhendo as melhores pessoas. No 
meio disso, temos as famílias que vão 
ter um papel nesse processo, conduzir 
nossos esforços filantrópicos.

 5) O sonho grande é uma inspiração 
para todo mundo. Quem quer montar 
alguma coisa tem que trabalhar com e 
para outras pessoas. É compartilhado, 
para pessoas participarem junto com 
você. E é importante. As pessoas pre-
cisam encontrar isso, alguma coisa que 
gostem, que os motive e que o mundo 
entenda.

Fonte e mais informações: (www.estudar.
org.br).

Cinco perguntas para se fazer 
antes de trocar de emprego

local de trabalho é sólido, 
ético e tem potencial para 
crescimento;

 4) Onde terei maior pos-

sibilidade de cresci-

mento? - Ver os dois 
lados da moeda é sempre 
indicado nestes casos. É 
possível que você esteja 
em uma empresa menor 
e nela tenha chances 
maiores e mais rápidas 
de crescimento profis-
sional do que em uma 
multinacional complexa. 
Em estruturas maiores 
seu salário para o cargo 
atual pode ser mais alto, 
porém demorará muito 
mais para ser promovido 
ou subir de cargo;

 5) Como é o ambiente 

de trabalho? - Não 
avalie apenas a questão 
financeira, o ambiente 
de trabalho é muito im-
portante para que você 
se mantenha motivado. 
Mais uma vez procure 
conhecer sobre esta nova 
empresa, como tratam 
seus colaboradores no 
dia a dia, como eles se 
relacionam entre si. Vale 
até mesmo buscar infor-
mações sobre seu futuro 
chefe.

está certo. Pode ser a 
distância, o salário, a car-
ga horário, ou mesmo o 
clima dentro da empresa. 
Esta primeira avaliação 
é importante para não 
escolher outro lugar com 
os mesmos “problemas”;

 2) Consigo mudar minha 

situação na empre-

sa atual e evitar a 

troca? - Muitas vezes 
a troca de área, equipe 
ou carga horária pode 
resolver o problema e 
evitar a mudança de em-
prego. Ficar na empresa 
geralmente representa 
um risco menor, pois o 

funcionário já conhece 
o clima, a estrutura e a 
cultura organizacional;

 3) A nova empresa pode 

cumprir com o que 

está prometendo? - É 
comum um profissional 
sair para ganhar duas ou 
três vezes mais e depois 
de poucos meses desco-
brir que a empresa não 
cumpre com o que foi 
acordado ou que o clima 
para se trabalhar não é 
dos melhores. Avalie, 
busque informações com 
funcionários e ex-funcio-
nários da empresa. É im-
portante saber se o novo 

Jorge Paulo Lemann
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Especial
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Serão selecionados até dez projetos na Amazônia 
Legal, que receberão de R$ 10 milhões a R$ 
30 milhões. O total fi nanciado será de R$ 150 

milhões. “Queremos aumentar a base de projetos e 
entidades que possam receber do Fundo Amazônia e 
fazer uma aplicação de recursos mais ágil e efetiva”, 
disse a diretora de Gestão Pública e Socioambiental 
do BNDES, Marilene Ramos.

O fundo é gerido pelo banco, em cooperação com o 

Ministério do Meio Ambiente, e mantido com recursos 
de doações, destinadas a projetos de prevenção, moni-
toramento e combate ao desmatamento e de promoção 
da conservação e do uso sustentável da fl oresta. Em 
seus 8 anos de atuação, o Fundo Amazônia já investiu 
cerca de R$ 1,4 bilhão em 89 projetos de diferentes 
segmentos e regiões da Amazônia Legal.

Os projetos da nova chamada pública deverão tra-
balhar para o fortalecimento da atividade econômica 
de comunidades que possam atuar como guardiões 
da fl oresta, como povos e comunidades tradicionais, 
populações ribeirinhas, famílias assentadas pela re-
forma agrária, projetos de agricultura familiar, povos 
indígenas e quilombolas que vivem na Amazônia Legal.

Para o BNDES, essas comunidades têm um papel 
fundamental na defesa da Amazônia, pois trabalham de 
forma natural com os recursos da sociobiodiversidade 
fl orestal, gerando renda e desenvolvimento econômico 
e social. Ou seja, elas valorizam a fl oresta em pé, pois 
tiram de lá o seu sustento.

Os projetos poderão ser apresentados por associa-
ções, cooperativas, fundações de direito privado e 

Fundo Amazônia 
vai investir R$ 
150 milhões em 
novos projetos de 
conservação
O Fundo Amazônia abriu na quarta-feira (9) chamada pública para projetos de conservação e uso sustentável da 

fl oresta com foco em atividades produtivas sustentáveis

empresas privadas, na modalidade aglutinadora. Ou 
seja, a entidade proponente deverá aglutinar pelo 
menos três subprojetos de outras organizações, de 
forma integrada e coordenada. Eles terão que abran-
ger pelo menos uma das seguintes atividades econô-
micas: manejo fl orestal madeireiro e não madeireiro, 
incluindo manejo de fauna silvestre; aquicultura e 
arranjos de pesca; sistemas alternativos de produção 
de base agroecológica e agrofl orestal; e turismo de 
base comunitária.

O período de inscrição 
termina em 7 de dezembro 
de 2017 e a divulgação 
fi nal dos aprovados está 
prevista para 13 de abril 
de 2018. As informações 
estão no site do Fundo 
Amazônia. Outras duas 
chamadas serão feitas 
pelo fundo este ano. A 
primeira voltada para os 
municípios e a segunda 
para ações de restauração 
de áreas degradadas, o 
que vai contribuir para o 
compromisso brasileiro no 

Acordo de Paris de restaurar 12 milhões de hectares 
de fl orestas degradadas até 2030. Há a previsão ainda 
de outra chamada para apoiar projetos de assenta-
mentos rurais.

Desmatamento na Amazônia 
Legal

As iniciativas vão reforçar as ações de preservação 
da fl oresta, após dois anos seguidos de aumento do 
desmatamento na Amazônia Legal. Desde 2004, o 
desmatamento na Amazônia foi reduzido em mais 
de 70%, após o segundo pico mais alto da história do 
monitoramento do bioma, com 27.772 km² de fl oresta 
derrubada naquele ano. De 2009 a 2015, o ritmo do 
desmatamento manteve-se estagnado em um patamar 
médio de 6.080 km² por ano.

A nova seleção de projetos foi anunciada durante a 
apresentação do Relatório de Atividades 2016 e dos 
resultados do Fundo Amazônia, para dar transparência 
e publicidade sobre os recursos do fundo, principal-
mente para os seus doadores. Desde 2009, o Fundo 
Amazônia já recebeu um aporte de mais de R$ 2,8 
bilhões, provenientes de três fontes: do governo da 

Noruega, cerca de 97,4% 
do total (aproximadamen-
te R$ 2,775 bilhões); da 
Alemanha, com 2,1% (cer-
ca de R$ 60,697 milhões); 
e da Petrobras, com 0,5% 
(R$ 14,7 milhões).

Em junho, durante a 
visita do presidente Mi-
chel Temer à Noruega, 
a primeira-ministra no-
rueguesa, Erna Solberg, 
disse que o aumento do 
desmatamento na Amazô-
nia, vai levar à redução das 
contribuições ao fundo 
este ano. Em 2016, foram 
mais de R$ 330 milhões, 

mas os valores para 2017 ainda não foram divulgados. 
Durante o evento, a embaixadora da Noruega no Brasil, 
Aud Marit Wiig, confi rmou que os pagamentos ao fundo 
refl etem os resultados na redução do desmatamento, 
mas disse que o governo norueguês está satisfeito com 
os resultados do fundo.

“As conquistas do Brasil nas últimas décadas são 
impressionantes e fizeram do país uma liderança 
global em questões de mudanças climáticas. Até 
2015, os resultados eram massivos e enchiam os 
olhos. As recentes tendências do aumento do 
desmatamento não são encorajadoras e merecem 
reflexão, boas estratégias e esforços para reverter 
a situação”, disse.

O primeiro compromisso da Noruega de doar até US$ 
1 bilhão foi cumprido. Com o sucesso da pareceria, o 
país anunciou o aporte de mais aproximadamente US$ 
600 milhões durante Conferência das Partes de Paris 
(COP-21). Entretanto, as doações vão acontecendo 
anualmente conforme as regras estabelecidas pelo 
governo do país, de atrelar os valores ao desmatamento 
do ano anterior, em comparação aos últimos dez ou 
cinco anos.

A diretora do BNDES, Marilene Ramos, explicou que 
a redução dessas doações não restringe os projetos 
que estão em execução pelo Fundo Amazônia e nem os 
que estão sendo planejados, já que o fundo ainda tem 
R$ 1,4 bilhão para serem investidos. Com a declaração 
da primeira-ministra norueguesa, fi cou a ideia errada 
de que os governos doadores têm ingerência sobre as 
políticas para a Amazônia. 

Ela explicou que o fundo é brasileiro e a defi nição de 
projetos é feita por um comitê orientador tripartite e 
estão em conformidade com as diretrizes do Plano de 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal e a Estratégia Nacional. “Toda atuação do Fun-
do Amazônia é feita totalmente ancorada em política 
pública nacional”, disse (Agência Brasil).
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NF-e 4.0: o que 
mudou e por quê?

O layout das Notas 

Fiscais Eletrônicas (NF-

e) irá sofrer uma nova 

atualização. A partir de 

2 de outubro de 2017 

passa a ser obrigatória, 

para o ambiente de 

produção, o modelo 4.0 

do documento

Em julho, a nota já havia 
sido implementada para 
ambientes de homolo-

gação, e agora todos tem até 
2 de abril 2018 para adequar 
suas emissões, quando o antigo 
modelo 3.10 será desativado.

Muitas coisas foram altera-
das na nota, mesmo que, na 
maioria dos casos, isso não 
interfi ra na rotina do usuário 
fi nal. As alterações geralmente 
são bienais ou anuais, e sempre 
vem para realizar adequações 
como novos campos incluídos, 
alterações em cálculos, dentre 
diversas necessidades que dia-
logam com as alterações legais, 
de impostos e do consumidor.

O mais interessante é que 
as mudanças são simples, 
mas não são levianas. Como 
esse é um programa que vem 
evoluindo, o que era genérico 
vai se tornando cada vez mais 
específi co para atender a novas 
necessidades advindas da evo-
lução econômica - e melhorar o 
que antes era feito de um jeito 
funcional, mas não ideal.

Basicamente, a nota evolui 
par melhor atender aos usu-
ários nas necessidades em 
constante mudança no cenário 
comercial. A Nota Técnica 
2016.002 - v 1.20 (atualizada 
em 31/05/2017) informa todos 
os detalhes da mudança, e 
pode ser vista no portal da 
Nota Fiscal Eletrônica. Para 
quem emite é necessário que 
se atualize seu emissor, se ele já 
não faz isso automaticamente, 
como é o caso da VARITUS 
Brasil, o NotaFaz. 

O preenchimento incorreto 
gerará rejeição da nota e, 
isso pode causar problemas 
futuros para a empresa. De 
forma resumida, o que muda 
no quesito layout é que ao 
campo indicador de presença 
foi adicionada uma 5ª opção 
“Operação presencial, fora 
do estabelecimento”. Isso diz 
respeito a vendas ambulantes, 
mostrando como as notas bus-
cam cada vez mais se adequar 
à realidade do comércio e sua 
evolução orgânica no mundo 
real. 

Um novo grupo foi criado, o 
“Rastreabilidade de produto”, 
que serve para produtos su-
jeitos a regulações sanitárias, 
para que eles sejam rastreados. 
Exemplos disso são produtos 
veterinários, odontológicos, 
remédios e bebidas. O mes-
mo serve para produtos que 
sofreram recall, e também 
agrotóxicos. O grupo pede as 
informações de lote e data de 
fabricação. Aqui, um aspecto 
interessante é da abrangência 
às necessidades específi cas de 
determinados produtos. Isso 
é valioso como conhecimento 
para fornecedor e consumidor, 
sem falar das medidas de se-
gurança envolvidas.

Outro campo criado é o 
“Fundo de Combate à Pobre-
za”, que deve ser preenchido 
para operações internas ou 

interestaduais com substitui-
ção tributária. Foi também 
criado o campo “Grupo Total 
da NF-e”, onde será fornecido 
o valor total do IPI (Impostos 
sobre Produtos Industrializa-
dos). Ele é usado quando há 
a devolução de mercadoria 
por estabelecimentos que não 
contribuam com essa taxa.

O campo “Grupo X-Informa-
ções do Transporte da NF-e” 
agora aceita duas novas moda-
lidades, o Transporte Próprio 
por Conta do Remetente e o 
Transporte Próprio por Con-
ta do Destinatário. O campo 
“Formas de Pagamento” agora 
se chama apenas “Pagamento”, 
onde também está incluso o 
valor do troco, enquanto o 
campo “Forma de Pagamentos 
do Grupo B” não existe mais. 

Foi criado ainda, no campo de 
“Medicamento”, uma área para 
informar o código de produto 
da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) para 
remédios e matérias-primas 
farmacêuticas. Também foram 
retirados os campos específi -
cos de medicamento, os quais, 
agora, integram o “Grupo 
Rastreabilidade de Produto”. 
Há também o “Grupo LA” que 
recebe o campo para indicar os 
percentuais de mistura do GLP.

Detalhes técnicos sobre cada 
campo e alteração podem ser 
vistos na NT. Para o contador e 
o empreendedor, as mudanças 
signifi cam atualização de sua 
plataforma de emissão e pre-
enchimentos novos, embora 
muitos deles sejam cálculos au-
tomáticos. É importante estar 
a par de como tudo acontece, 
a fi m de saber se não há nada 
errado com as emissões de 
uma empresa. Além disso, há 
detalhes técnicos envolvendo 
novas regras, alterações de 
campos e validações sendo 
feitas de forma diferente, 
algo que não é simples de se 
considerar manualmente, daí 
a importância de um sistema 
de confi ança. A comunicação 
com o SEFAZ sofre mudanças 
sempre e é complexo estar 
atualizado. 

Considerando todas essas 
mudanças, a verdade é que se 
deve levar em conta que essa 
é uma medida que começou 
há mais de dez anos, e vem 
sempre se renovando e se 
tornando cada vez mais um 
refl exo da realidade. O que 
o consumidor precisa saber, 
assim como SEFAZ e emissor, 
está lá, devidamente catego-
rizado e organizado. Há uma 
importância clara no uso das 
documentações eletrônicas, 
que é a da praticidade em se 
adequar com velocidade, sem 
custo adicional para a empresa, 
e sem dor de cabeça diante da 
legislação. 

Como sociedade evoluímos 
sempre, e a tecnologia vem 
acompanhar nossos passos 
para lidarmos com o mundo de 
uma maneira mais prática e rá-
pida, e mesmo que muito disso 
seja automático, é importante 
estar atento para demandar 
correções, e entendendo-as, se 
aproveitar da tecnologia para 
um maior desenvolvimento no 
mercado. Isso ressalta ainda 
mais a necessidade de um bom 
e confi ável emissor de notas, 
que garanta todas as adequa-
ções para seu serviço.

(*) É CEO da VARITUS Brasil.

Adão Lopes (*)

News@TI
1º Prêmio AFRAC de Excelência para 
homenagear os melhores da automação 
comercial brasileira

@Estão abertas as inscrições para o 1º Prêmio AFRAC de Excelên-
cia, realizado pela Associação Brasileira de Automação Comercial 

(AFRAC). O Prêmio tem a proposta de comemorar os 30 anos da 
instituição e premiar as empresas de maior relevância e crescimento 
no setor de automação para o comércio. A entrega do Prêmio será 
realizada no dia 03 de outubro, em São Paulo, e as inscrições para 
as empresas se candidatarem as 30 categorias tiveram início agora 
e vão até o dia 20 de agosto. Podem participar empresas que atuam 
como fornecedoras de tecnologia no segmento de automação para o 
comércio e que possuam conduta ética no mercado. O prêmio será 
dividido em 30 categorias específi cas e contará ainda com critérios 
gerais de avaliação como: Inovação, Produto Ecofriendly, Pós-Venda, 
Performance e relação Custo/Benefício. O formulário de inscrição 
está disponível no site: http://www.premioafrac.com.br/

Conforme levantamento 
da eMarketer, empresa es-
pecializada em pesquisas 
envolvendo marketing, o 
segmento de Marketing 
Digital deverá apresentar 
um crescimento de 15%, 
totalizando US$ 3,36 bilhões 
investidos, se comparado 
com o ano anterior. Indo na 
direção contrária, a compa-
nhia diminuiu a estimativa 
para o avanço do mercado publicitário e compra de mídia 
de 10,4% para 5,7%. 

A redução do valor se dá devido ao cenário econômico atual 
do país, que trouxe altos índices de desemprego à população. 
Em contrapartida, o incremento da publicidade digital ocorre 
por ser uma alternativa palpável devido às opções de custo e 
alcance. O Inbound Marketing, por essência, é democrático. 
A criação de conteúdo pode ser realizada tanto por grandes 
empresas quanto pequenos negócios, podendo atingir ex-
celentes resultados em ambos, mesmo sem efetuar grandes 
investimentos. 

Inbound Marketing como carro-chefe

O conceito não é novidade e foi popularizado nos Estados 
Unidos em 2009 após o lançamento do livro de Brian Halligan e 
Dharmesh Shah, intitulado “Inbound Marketing: seja encontra-
do usando o Google, a mídia social e os blogs”. A partir daí, se 
multiplicou pelo mundo todo. A tática consiste em criar conte-
údo relevante, visando atrair potenciais clientes para o blog ou 
site da empresa e, a partir daí, desenvolver todo o trabalho de 
relacionamento por meio de material personalizado e autoral.

Como produzir conteúdo 

signifi cativo? 

1. Defi na seu público: O 
primeiro e mais importante 
passo é defi nir quem será o 
seu público-alvo. Com base 
no target, é possível adequar 
a linguagem, o tom e o formato 
do conteúdo. Adaptar a em-
presa ao consumidor é o novo 
modelo de negócios, fazendo 
com que a comunicação da 

companhia atue da mesma maneira.

2. Elabore estratégias: O Inbound Marketing pode ser re-
alizado de diversas maneiras. Mais interessante do que apostar 
em todas as vertentes é defi nir estratégias e saber os melhores 
momentos para utilizar cada formato. Atualmente, os vídeos 
estão em evidência. Por serem dinâmicos, o conteúdo pode ser 
mais abrangente e a forma de trabalhar os leads – potenciais 
clientes – pode ser mais efetiva.

3. Mensure os resultados: Uma das grandes vantagens do 
Marketing Digital em relação à publicidade tradicional é a pos-
sibilidade de analisar os resultados. Por meio de ferramentas, 
é possível saber qual o poder de penetração de um ou mais 
conteúdos e analisar o que funciona melhor em determinado 
momento, sendo possível estudar as conclusões e elaborar 
novas estratégias mais assertivas com base nos erros e acertos 
cometidos na fase anterior.

(Fonte: CEO da agência da Pílula Criativa, Thiago Regis é designer com 
especialização em Marketing Digital, Search Engine Optimization (SEO) e 

inteligência de Inbound Marketing para novos negócios).

Inbound Marketing é o mais novo aliado das 
empresas que querem sair da crise econômica

Wagner Tadeu (*)

De acordo com uma recente pesquisa da Microsoft, 97% 
dos consumidores no mundo dizem que o atendimento 
ao cliente é importante para sua escolha ou fi delidade a 

uma marca. A pesquisa apontou ainda que 41% dos consumi-
dores brasileiros consideram a agilidade em resolver problemas 
o aspecto mais importante de uma experiência satisfatória. No 
Brasil os consumidores continuam relatando problemas com as 
empresas prestadoras de serviços. Um estudo do Customer Rage 
apontou que, de 2003 a 2007, 39% dos consumidores registravam 
problemas. Esse número saltou para 54% em 2015. Outros estudos 
relatam ainda que ganhar novos clientes custa entre cinco e 15 
vezes mais do manter os clientes já existentes.

Em uma época em que 76% dos fornecedores de serviços em 
campo lutam para aumentar suas receitas, por que não se fala 
mais sobre a fi delidade do cliente?

Porque em muitas organizações, fi delidade é como perseguir 
um unicórnio, ou seja, uma realidade mágica, mítica e aparen-
temente fora de alcance. As equipes estudam a rotatividade de 
seus clientes e não compreendem as razões por que vão embora, 
o que os motiva a fi car ou como mantê-los satisfeitos em longo 
prazo. Afi nal, é difícil obter dados de consumidores que não 
querem mais fazer negócios com você.

Fidelidade é muito mais confuso para organizações que oferecem 
um serviço de alto nível. Afi nal, por que os consumidores iriam 
embora se a experiência de serviço está correta?

A resposta é simples. A experiência de serviço é apenas uma 
pequena parte da jornada do consumidor. Organizações em de-
masia estão focadas em otimizar apenas um  entre os diversos 
canais de contato com o cliente, ou ainda na solução de um único 
problema. Ano após ano eles correm atrás de novas soluções 
para solucionar o problema da rotatividade dos clientes. É hora 
de começar a pensar na jornada completa. 

Seja melhorando a experiência do cliente em um estágio de 
educação ou retenção, a chave para conquistar a fi delidade do 
consumidor é conectar os pontos entre as experiências nos 
diferentes canais.

Recentemente, um artigo da ClickSoftware ressaltou que ma-
ximizar a satisfação por meio do uso da jornada do cliente tem 
o potencial de aumentar a receita em até 15%, enquanto reduz 
em até 20% o custo para atender os clientes.

De acordo com uma recente pesquisa da Aberdeen sobre a 
relação entre a qualidade do serviço e a retenção do cliente, as 
empresas que atingem excelência no serviço desfrutam de um 
aumento 3,9 vezes maior ano a ano nas taxas de retenção de 
clientes, quando comparadas às organizações que não atendem 
às necessidades dos compradores.

O desafi o de 
fi delizar o 
cliente
“A qualidade é lembrada muito depois que o preço 
é esquecido".

- Henry Royce, fundador da Rolls-Royce

Mas como chegar lá?

1. Mude o foco para a jornada do cliente

Quando os clientes precisam de um serviço, normalmente 
conversam com várias empresas e interagem com muitas de 
suas tecnologias ou produtos ao longo de sua jornada. Podem 
enviar e-mail, checar o site, ligar para a assistência, lidar com 
seu software de agendamento e, eventualmente, receber um 
técnico pessoalmente. Mesmo que você otimize cada um desses 
canais de contato para aprimorar a experiência, a jornada geral 
ainda pode ser pobre. 

Veja como empresas como o Uber e a 99, de transporte in-
dividual com carros particulares, são exemplos de padrão de 
ouro na jornada do cliente. Ao solicitar um carro, os usuários 
simplesmente inserem suas informações de cartão de crédito 
(uma vez) e seu destino. Isso é tudo o que é exigido ao cliente. 

Para se aproximar de uma experiência mais moderna, como a 
das empresas de transporte individual citadas acima, as organiza-
ções devem se concentrar em racionalizar e conectar os canais de 
contato com o cliente. Com a tecnologia moderna, os processos de 
coleta de informações e agendamentos podem ser completados 
automaticamente. Ao quebrar os silos e os sistemas de conexão, 
a resolução do serviço pode acontecer mais rapidamente.

Implementando funcionalidades simples em seu site, como 
permitir que os clientes façam upload de fotos de equipamentos 
que precisam de reparos, já possibilitam que os técnicos avaliem 
ou corrijam problemas em taxas muito mais altas.

2. Mantenha o foco no cliente

Toda organização de serviço tem objetivos centrados no clien-
te. Na verdade, eu aposto que se você olhasse ao redor do seu 
escritório, acharia uma foto com letras fantásticas emolduradas, 
que diz algo como: "O cliente sempre está certo".

Embora essas expressões sejam inspiradoras, não oferecem 
orientação específi ca sobre como os profi ssionais que não es-
tão focados no cliente podem incorporar essa postura em seu 
cotidiano de trabalho. O segredo, então, é fazer com que todos 
se concentrem no cliente. E nos perguntar, a todo o momento:

• Como isso afetará o cliente?

• Isso melhorará a experiência do cliente?

• Se o cliente tivesse que escolher, o que escolheria?

3. Feedback regular para o cliente  

Entre wearables, internet das coisas, social media e chatbots 
web, o comportamento do cliente está evoluindo mais rápido 
do que nunca.

Conseguir feedback do cliente pode acontecer de diversas 
maneiras. O envio de pesquisas formais pode funcionar, mas, 
francamente, quem tem tempo para preencher pesquisas? 
Incorporar caixas de feedback diretamente em seu site pode 
funcionar, porém é preciso tecnologia para apoiá-las. No cenário 
digital de hoje, atingir os clientes diretamente pode ser o meio 
mais impactante para obter seu feedback.

Considere confi gurar um sistema de lembrete após cada 
interação com o cliente. Seja uma chamada, um e-mail ou um 
formulário web personalizado e, assegure-se de que seus clientes 
tenham a oportunidade de avaliar cada experiência de serviço.

(*) É Gerente Geral da ClickSoftware para América Latina, líder no fornecimento 
de soluções para a gestão automatizada e otimização da força de trabalho e 

serviços em campo.
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COIOPM
INDOEUROPEU

TESTTRANS
INCISOREC

ANTASALEU
GIRINOIDEAL
ESVIMEVO

ENTRELINHAS
CAISTANP
IINTUIRTE

CAATINGAABEL
IMPEDIDOSV

EOODORTAI
ANGORACALC

TEBDEZVO
TOURDEPRAIAS

Medida de
progra-
mação

financeira

Profissional
que trata
da saúde

bucal

(?)
Niemeyer,
ícone da 

arquitetura

O Abominá-
vel Homem
das Neves

(Folcl.)

Instalações
de Roterdã,

Aratu e
Busan

Gordura
presente
em mar-
garinas

(?)-anjo:
apoia

empresas
iniciantes

Sigam em
frente!

"Avô",
na fala
infantil

(?) federa-
tiva: RN,
AC ou SC
(Brasil)

(?)
Tavares,
atriz nite-
roiense

(?) Neto,
jornalista
esportivo
da Globo

Primeiro
clarear do
horizonte

Serviço
turístico de

cidades
litorâneas

Aditivo do
sal caseiro
(símbolo)

És-nordes-
te (abrev.)

Divisória
da casa

O povo
como os
dórios

Subdivisão
de artigo

de lei

Teste, em
inglês

Pessoa bur-
ra (pop.)
Larva do

sapo
Ler nas

(?): captar
sutilezas

(fig.)

(?) do So-
dré, praça 
de Lisboa
Único bio-
ma exclu-
sivamente
brasileiro

(Ecol.)

Detidos
Raça de
gatos da
Turquia

Olimpíada
Brasileira

de
Robótica 

Aí está
(pop.)

Utensílio
do crupiê

Imperador
russo

Cálculo
(abrev.)

Apostar,
em inglês

"Deca", em
"decalitro"

Liquidação,
em inglês
Petróleo,
em inglês

Perfeito
Aquilo que
faz ficar 

mais brando
Material
de cestos

Inflamação
nasal

Concluir
por

instinto
Ápice

São contraídos
durante o ato sexual

Regula 
o setor

petrolífero
Chega!

Botão de 
filmadoras

3/bet — oil. 4/sale — test. 11/indo-europeu. 16/músculos pélvicos. 17/contingenciamento.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o vigésimo quinto dia da lunação. Lua em Gêmeos faz querer conversa e esclarecimentos e fazendo aspectos 

negativos com Mercúrio retrógrado e Netuno, pode levar a fazer muitos questionamentos e análises erradas. O momento é de 

seguir a intuição para tentar acertar. O fi nal da tarde poderá ser mais dinâmico, já que a Lua faz bom aspecto com Marte e o 

início da noite deve ser de mais amorosidade com o aspecto positivo entre a Lua e Júpiter. Mas é preciso manter a confi ança 

e generosidade, a Lua em mau aspecto com Saturno mostra que a realidade pode ser um pouco dura. É preciso disciplina e 

foco, inclusive para manter o astral nesta quarta-feira.
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O momento é ótimo para acordos 
profi ssionais, fi nalizando pendencias 
e terminando tarefas. Muita habili-
dade no trato com as pessoas ajuda 
a ter bons relacionamentos. Evite os 
pensamentos dúbios, e tome cuidado 
com falsidades. 78/978 – Vermelho.

Fase para dedicar-se mais a carreira e 
ao trabalho corriqueiro. Não acredite 
em coisas impossíveis, trabalhe e re-
alize seus projetos de vida. No início 
da noite haverá maior disposição, 
agilidade e dinamismo e no fi nal da 
noite será bom para o entretenimen-
to.  33/233 – Verde.

O momento é de seguir a intuição. O 
fi nal da tarde poderá ser mais dinâ-
mico, já que a Lua faz bom aspecto 
com Marte e o início da noite deve ser 
de mais amorosidade com o aspecto 
positivo entre a Lua e Júpiter. Lua 
inicia a fase Minguante em seu signo 
e indica um período para o diálogo. 
41/641 – Cinza.

O Sol chegando na casa três pro-
vocará mudanças, viagens e lhe 
dará maior liberdade para novas 
conquistas. Através de uma maneira 
mais direta de agir, a vida fi nanceira 
vai melhorar. O convívio a dois e as 
relações físicas prometem momen-
tos de prazer e satisfação sexual. 
90/990 – Branco.

Mude sua vida e a rotina e melhore 
seus ganhos. Confl ito nas relações 
com amigos e a pessoa amada ainda 
tendem a ocorrer. Um novo ciclo 
de vida se inicia trazendo novas 
oportunidades e maior motivação. 
Mantenha sua palavra sobre o com-
binado, não volte atrás no que foi 
combinado. 47/347 – Laranja.

Lua em Gêmeos faz querer con-
versa e esclarecimentos e fazendo 
aspectos negativos com Mercúrio 
retrógrado e Netuno, pode levar 
a fazer muitos questionamentos e 
análises erradas. O momento é de 
seguir a intuição para tentar acertar. 
52/552 – Vermelho.

Até o próximo mês tendência a for-
talecer suas boas intenções. Haverá 
um forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis, com ganhos 
a mais. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável. Dediquem-se 
mais as suas atividades corriqueiras. 
39/539 – Violeta.

Com a entrada dA lua minguante 
fase ótima para terminar e fi nalizar 
pendência e não a de dar início 
a empreendimentos novos, que 
podem dar para trás ao invés de se 
desenvolverem. A disposição com 
que se aproxima deve ter controle 
emocional e sinceridade. 92/692 
– Cinza.

Convivendo com amigos irá realizar 
os desejos comuns. As crises devem 
ser superadas com coragem e muita 
fé. Em breve surgirá a chance de 
abrir novos horizontes. Olha adian-
te e acredite mais, pois assim terá 
sucesso em seus empreendimentos. 
44/844 – Marrom.

Precisa resolver relações de parceria. 
As atitudes que tomar ou causam 
rompimentos ou atraem amigos. 
Mantenha uma atitude positiva 
diante de obstáculos. Um problema 
profi ssional terá solução rápida e 
decisiva no começo do próximo mês 
de setembro. 36/236 – Verde.

As fortes emoções podem provo-
car situações tensas no trabalho 
e perdas. Mágoas do passado ou 
pendências eventuais podem ser 
resolvidas com uma conciliação 
entre as partes. É preciso disciplina 
e foco, inclusive para manter o astral 
nesta quarta-feira. 98/298 – Branco.

Precisa aprender a ser tolerante para 
não nos envolver em confl itos inúteis. 
Cuidado com confusões, que tendem 
a provocar certo desequilíbrio na 
relação sexual. Dedique-se a planejar 
o que vai fazer e terá um bom retor-
no do que realizar agora depois do 
aniversário. 87/187 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 16 de Agosto de 2017. Dia de Santo Estevão da Hungria, 
São Roque, São Alsácio e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a prote-
ção. Hoje aniversaria o cantor Marcelo Nova que faz 66 anos, o cantor 
José Augusto que nasceu em 1953, o cineasta James Cameron que 
completa 63 anos, a cantora Madonna que chega aos 59 anos e a atriz 
Guilhermina Guinle que nasceu em 1974.

O nativo do dia O nativo de Leão deste dia e grau é pondera-
do, sensível, dotado de uma mente intuitiva 

e inteligente.  Embora esteja sempre pronto a ajudar ao próximo não 
gosta de simplesmente dar as coisas às pessoas, mas prefere ajudar os 
outros a aprender coisas úteis para melhorar de vida. Esta força favo-
rece a experimentação dos chamados estados alterados de consciência. 
O coração é seu ponto forte e fraco, pois se deixa levar muito pelas 
emoções. Precisa de um lar onde se sinta independente e amado. No 
lado negativo, por ser perfeccionista  pode se irritar fi car deprimido e 
de mau humor quando não consegue atingir a perfeição.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do 
que reflete nele. Um homem vendo-se no espelho 
sendo solteiro é sinal que se casará logo. Se o es-
pelho reflete bem indica alegrias, caso contrário 
tristezas. Números de sorte: 41, 46, 61, 70 e 93.

Simpatias que funcionam
Para sempre realizar seus desejos: Sempre que 
puder – em qualquer lugar que esteja – procure 
conversar com seu anjo da guarda. Invente um nome 
carinhoso para o seu amigo invisível e o trate como 
se fosse alguém real, bastante íntimo. Peça a ele 
para guiar você e iluminar seu caminho, e que lhe 
ajude na realização de cada um de seus desejos. Em 
homenagem ao seu angelical conselheiro, acenda uma 
vela e reze uma prece.
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Cena de “Escombros”.

Referência na pesquisa 
de linguagem do 
teatro de animação, 
criador de festivais e 
pioneiro em diferentes 
técnicas teatrais 
no país, o Grupo 
Sobrevento estreia 
o espetáculo adulto 
“Escombros”

A montagem celebra os 
30 anos de trabalho do 
grupo e integra o pro-

jeto Memórias e Trajetórias, 
Sobrevento 30. Escombros 
trata da aniquilação dos 
relacionamentos e dos se-
res em um mundo que está 
desabando. Na encenação, 
pessoas que perderam tudo 
andam sobre escombros e 
tentam, apesar de toda a 
desesperança que paira no 
ar, compreender como tudo 
se perdeu sem que se dessem 
conta e, mesmo incapazes 
de recompor um mundo que 

Masilva

O músico colombiano Masilva apre-
senta sua mistura de ritmos latinos. Em 
sua primeira turnê pelo Brasil, o cantor 
apresenta sua versão trio com uma 
proposta cênica e musical inovadora 
que contempla vozes, guitarras, baixo 
e ritmos eletrônicos que garantem um 
equilibrado ajuste entre as raízes fol-
clóricas com pitadas de electrotrance. 
Masilva é um ‘electrovador’ sônico, de 
Bogotá, que compõe canções alegres 
com atmosfera otimista, misturando a 
tradição da América do Sul com uma 
sonoridade mais global. Seu disco mais 
recente, Juglaría Gallinaza, evoca a 
infl uência de ritmos como champeta, 
cumbia, afro-beat e música andina 
junto às estéticas do electro, funk, 
dub e hip hop.O roteiro do show 
traz composições como “La Antena”, 
“Cóndor”, “Criollo Businessman”, 
“Zapateaito”, “Oye Paola”, “Mototaxi 
Love”, “El Poder”, “Ni Chicha Ni Li-

“Escombros”
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não existe mais, insistem em 
manter-se de pé. Com Sandra 
Vargas, Luiz André Cherubi-

ni, Maurício Santana, Sueli 
Andrade, Liana Yuri e Daniel 
Viana.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel 
Albino Bairão, 42, Mooca, Tel. 3399-3589. 
Sexta, sábado, domingo e segunda às 20h. 
Entrada franca. Até 17/09.

Paulo Miklos no lançamento do álbum

“A Gente Mora no Agora”.

O músico Paulo Miklos apresentará ao vivo, pela 
primeira vez, seu novo trabalho “A Gente Mora no 
Agora”. No repertório, além das inéditas, Miklos prepara 
releituras de canções de Noel Rosa, Adoniran Barbosa 
e Chet Baker, sem contar os grandes sucessos de sua 
carreira com os Titãs, entre outras surpresas. O espetá-
culo marca o novo momento na vida do artista. O álbum 
traz uma sonoridade brasileira que será destacada nas 
apresentações de músicas como “A Lei desse Troço”, 
primeiro single de trabalho e escrita em parceria com 
o rapper Emicida uma das treze canções inéditas de “A 
Gente Mora No Agora”.

Serviço Casa Natura, R. Artur de Azevedo, 2.134,  Pinheiros, tel. 3031- 4143. 
Quinta (17) às 22h. Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia).

Lançamento
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moná”, “Como El Ojo”, “Abelardo” e 
“Sigue Caminando”. Os músicos que 
completam o trio são Alberto Palacio 
(guitarra) e Dave Otálora (baixo).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
tel.  2076-9700. Sábado (19) às 21h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia).
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Marina Íris

A cantora Marina Íris apresenta o 
show Samba Mulher - Vozes Femi-
ninas em Letra, Canto e Batuque. 
Além de canções próprias, as ar-
tistas interpretam composições de 
outras autoras, entre elas Teresa 
Cristina, Dona Ivone Lara, Leci 
Brandão, Martinália e Rosinha de 
Valença. O show é uma homenagem 
ao samba, que nasceu em berço 
matriarcal, nas famosas festas das 
tias baianas, a exemplo de Tia 
Ciata.Além de Marina Iris e sua 
convidada Ana Costa, comandando 
os microfones, o show tem partici-
pação dos instrumentistas Maurício 
Massunaga (violão 7 cordas), Pedro 
Franco (bandolim), Carol d’Ávila 
(sopros), Julio Florindo (contrabai-
xo), Carlos Cesar (bateria), Rodrigo 
Jesus (percussão) e Rodrigo Reis 
(percussão).

Homenagem ao samba

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
tel.  2076-9700. Domingo (20) às 18h. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).
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Sorria!
Neste dia de sua vida, querido ami-
go(a), acredito que Deus quer que 
você saiba... 
... Que o menor dos gestos -- um 
sorriso, um olhar gentil, um simples 
tapinha no braço, uma palavra suave 
-- pode mudar a vida de uma pessoa.
Antes do dia de hoje acabar, você terá 
a chance de viver essa possibilidade. 
Olhe. Observe. Veja o que este dia 
traz para você. E esteja pronto. 
Se você acredita que eu estou exa-
gerando sobre isso, por favor saiba 
que não estou. Alguém espera por 
aquele sorriso, aquele olhar, aquele 
gesto vindo de você neste momento. 
Por que você supõe que acabou 
de ler isto? Você pensa que é uma 
coincidência?

Neale Donald Walsch.

Refl exões
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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:

WEVERTON FERREIRA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão operador de empilhadei-
ra, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/90,FLS.47V-TATUAPÉ-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e três (26/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Jiparaná, 182, B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gildo Ferreira Soares e de Francisca Alves Soares. ANA PAULA 
MEDEIROS LIMA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Osasco, neste 
Estado (CN:LV.A/52,FLS.408-2° SUBDISTRITO DE OSASCO-SP), Osasco, SP no dia 
dezoito de outubro de mil novecentos e noventa (18/10/1990), residente e domiciliada 
Rua Ernesto Batista Vilares, 730, Bela Vista, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lha 
de Jose Roberto Ferreira de Lima e de Lenilde Lina Medeiros.

DIOGO ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/195.FLS.132-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (27/08/1991), residente e domiciliado 
Rua Luís Pereira Brandão, 35, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo de Almeida e de Severina Dias Assumpção. NICOLY CRISTINA RIBEIRO 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV.A/244.FLS.177V PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
um de junho de mil novecentos e noventa e cinco (21/06/1995), residente e domiciliada 
Rua Luís Pereira Brandão, 35, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandro Augusto Pereira e de Marlene Ribeiro.

DOUGLAS NATANAEL DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (24/12/1989), residente e domiciliado Rua Luís Pereira Brandão, 10, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudia de Souza. FABIANA ESTEVES 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos 
e setenta e nove (06/05/1979), residente e domiciliada Rua Botuporã, 403, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos dos Santos e de Selma Esteves dos Santos.

LUIZ EDUARDO DAS NEVES DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão peixeiro, 
nascido em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV-A-10,FLS.166 DEMERVAL LOBÃO/PI), 
Teresina, PI no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/02/1987), 
residente e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 103, bllco A, apartamento 41, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga de 
Santana e de Maria do Carmo Pereira das Neves de Santana. MARISTELA FREIRE 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Itacaré, Estado da 
Bahia (CN:LV-A-31,FLS.88 ITACARÉ/BA), Itacaré, BA no dia quinze de novembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (15/11/1975), residente e domiciliada Rua Anselmo 
Rodrigues, 103, bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Camilo Henrique de Souza e de Eloina Freire de Souza.

ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Coroaci, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 019,FLS.186-COROACI/MG), Coroaci, MG 
no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e sessenta e três (27/05/1963), residente e 
domiciliado Rua Gonçalo Temudo, 29, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Rodrigues do Nascimento e de Efi gênia Francisca da Assunção. ANDRÉIA 
MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão açougueira, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e setenta e sete (03/05/1977), 
residente e domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 29, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Isidro Marques dos Santos e de Romana Maria dos Santos.

VICTOR HUGO DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.016-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e quatro (10/06/1994), residente 
e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 629, casa 01, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, São Paulo, SP, fi lho de Vande de Almeida Rodrigues e de Solange de Souza. 
ANDRESSA GABRIELE LUIZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista comercial, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/202.FLS.172-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (12/09/1996), residente 
e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 504, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonatas Mariano da Silva e de Isa Jacqueline Luiz.

CLEBER ALMIRANTE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de rede, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.519-ITAIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e três (30/04/1993), residente 
e domiciliado Avenida Caititu, 1116, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Sergio Nascimento de Oliveira e de Alessan-
dra Nascimento Almirante. GABRIELLA VALENÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de orçamentos, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/238.FLS.
225-ITAQUERA/SP), Santos, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (06/11/1995), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1116, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto Honorio de 
Oliveira e de Danielle Persick Valença.

MATHEUS HENRIQUE CORRÊA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.137-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(24/10/1997), residente e domiciliado Rua Pedro Maciel, 142, bloco E-04, apartamento 
14, São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Carlos Silva e 
de Ana Paula Corrêa Silva. JÉSSICA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/242.FLS.256V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (20/08/1995), 
residente e domiciliada Rua das Aveleiras, 31, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Eliana Alves da Silva.

JÚLIO CESAR GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Caraí, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/024.FLS.174V CARAÍ/MG), Caraí, MG no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e oitenta e três (21/07/1983), residente e domiciliado Rua 
Renzo Baldini, 207, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marlene Gomes Silva. LILIAN DANTAS DUTRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Presidente Epitácio, neste Estado (CN:LV.A/030.
FLS.089-PRESIDENTE EPITÁCIO/SP), Presidente Epitácio, SP no dia onze de julho de 
mil novecentos e oitenta (11/07/1980), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 207, 
casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio Machado 
Dutra e de Luciana Maria Dantas Dutra.

EVERALDO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Salvador, Estado da Bahia, São Paulo, SP no dia três de março de mil 
novecentos e setenta e oito (03/03/1978), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 30, 
casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Ribeiro de Souza e de 
Nadir dos Santos Souza. VEILZA RIBEIRO MIRANDA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Peçanha, Estado de Minas Gerais, Peçanha, MG no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (15/02/1983), residente e domiciliada Rua 
Planta da Sorte, 30, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Ferreira Miranda e de Railda Ribeiro Miranda.

JONAS LEMES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-05,FLS.18-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março 
de mil novecentos e setenta e sete (20/03/1977), residente e domiciliado Rua Mariz 
Sarmento, 27, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henrique Lemes 
Correia e de Maria José Lemes. DRIELLY FERRERO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-79,FLS.68 BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(24/10/1986), residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 27, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vagner Antonio Ferrero e de Eliana Aparecida Campana Ferrero.

RAFAEL DE ALBUQUERQUE RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
hipermercado, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.
116V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e 
noventa (06/12/1990), residente e domiciliado Rua Nilce, 158, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Francisco Ribeiro e de Sandra Castro de 
Albuquerque Ribeiro. LAISE RIBEIRO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de hipermercado, nascida em Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.255-ITA-
GIBA/BA), Itapetinga, BA no dia nove de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(09/03/1995), residente e domiciliada Rua Nilce, 158, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joselito Ferreira Santos e de Rozineide Ribeiro Santos.

DONIZETI GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão assistente de almoxarifado, 
nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia dez de junho de mil novecentos e 
cinquenta e seis (10/06/1956), residente e domiciliado Avenida Doutor Olindo Dártora, 
5151, apartamento 21-F, Morro Grande, Caieiras, neste Estado, Caieiras, SP, fi lho de 
José Gomes da Silva e de Maria de Lourdes Gomes da Silva. HERTA DNAY DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito 
Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e setenta 
e seis (10/07/1976), residente e domiciliada Rua Brígida de Vasconcelos, 133, casa 02, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel dos Santos e de Marta Gavioli dos Santos.

DIEGO MATHIAS DE LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão polidor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/103.FLS.048-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (21/02/1988), residente e domiciliado Rua 
Águas de Março, 35, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Messias Barros de Lemos e de Maria Izilda Mathias. LUCIANA APARECIDA DOS 
SANTOS ESTANISLAU, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/065.FLS.189-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e noventa (15/01/1990), residente e domiciliada Rua 
Águas de Março, 35, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Mauricio Estanislau e de Carolina Francisca dos Santos Estanislau.

JONAS LOPES VIDAL, estado civil solteiro, profi ssão faturista, nascido em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV-A-361,FLS.72-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de setembro de mil novecentos e noventa e três (15/09/1993), residente e domiciliado 
Rua Teiú, 116, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Raimundo Leoncio Vidal e de Maria da Conceição Lima Lopes. SAMIRA DE SOUZA 
SOARES, estado civil solteira, profi ssão marketing de cartões, nascida em São Domingos do 
Prata, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-36,FLS.222-SÃO DOMINGOS DO PRATA/MG), São 
Domingos do Prata, MG no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa (13/10/1990), 
residente e domiciliada Rua Teiú, 116, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Siulei Soares e de Laura Eliana de Souza Soares.

MAURICIO JATOBÁ MARINHO, estado civil divorciado, profi ssão assistente de recursos 
humanos, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de 
mil novecentos e oitenta e quatro (23/05/1984), residente e domiciliado Rua Erepecuru, 95, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Liberio Jatobá Marinho e de 
Maria Celeste dos Santos Jatobá Marinho. ELISABETE APARECIDA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão encarregada, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no 
dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta (17/02/1980), residente e domiciliada 
Rua Chico Mendes, 104, B, Recreio São Jorge, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lha de Waltair Rodrigues e de Maria Aparecida Thiago Rodrigues. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

VAILTON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Subdistrito Vila 
Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/036.FLS.314-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e oito (10/10/1978), residente e domiciliado 
Rua Piava, 30, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Leandro 
da Silva e de Maria de Jesus Silva. TANIA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (31/08/1965), residente e domiciliada 
Rua Piava, 30, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Martins da 
Silva e de Nadia Juliana Barreiro da Silva.

DIOGO FERNANDO GOMES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Subdistrito Alto da Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.030-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa (30/01/1990), 
residente e domiciliado Rua Isa Silveira Leal, 534, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Flausino Gomes e de Benedita Conceição Gomes. ANDRESSA 
ALVES MOREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/293.FLS.112-ITAQUERA/SP), 
São Bernardo do Campo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (17/11/1997), residente e domiciliada Rua Anecy Rocha, 169, Jar-
dim das Rosas, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Irandi da Silva e de Andréia 
Alves Moreira Silva.

VICTOR AFONSO TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de ge-
renciamento de risco, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-110,FLS.128-ALTO DA 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa 
e três (26/03/1993), residente e domiciliado Rua Juan Andres, 75, bloco C, apartamento 
33, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Alves da Silva e 
de Helenita Oliveira Torres. KELLY MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de gerenciamento de risco, nascida em Charqueada, neste Estado (CN:LV-A 
25,FLS.247-CHARQUEADA/SP), Charqueada, SP no dia dezesseis de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (16/09/1994), residente e domiciliada Rua Arraial de São 
Bartolomeu, 507, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Soares 
da Silva e de Maria Aparecida de Moura Silva.

CAROLINA DA SILVA COELHO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (14/04/1994), residente e domiciliada Rua Piraquara, 111, Jardim Emilia, 
Poá, neste Estado, Poá, SP, fi lha de Valdemir Aparecido Coelho e de Roselane Gomes da 
Silva Coelho. CAROLINE NICODEMOS, estado civil solteira, profi ssão educadora sócio 
educativa, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (10/12/1988), residente e domiciliada Rua Alonso Escobar, 
86, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Nicodemos da Silva e de Joana D´Ark Mar Silva. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Poá, neste Estado.

LEANDRO CABRAL DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista de manu-
tenção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro 
de mil novecentos e oitenta (31/12/1980), residente e domiciliado Rua Leopoldo Bara, 
70, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir 
de Souza e de Edith Cabral de Souza. CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado, 
São Bernardo do Campo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(08/07/1981), residente e domiciliada Rua Leopoldo Bara, 70, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Narcizo de Oliveira e de 
Aparecida Marcelino de Oliveira.

YOURICK LOPES APOLINÁRIO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV A-100,FLS.65V-JARDIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e 
oito (01/05/1988), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, 
apartamento 32, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leopecio 
Apolinário e de Waldelice Lopes. KARLEEN LETICIA LAMBAK DE CASTRO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV-A-76,FLS.43-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo 
André, SP no dia cinco de março de mil novecentos e noventa (05/03/1990), residente 
e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 32, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florivaldo Pereira de Castro e de 
Rosangela Aparecida Lambak de Castro.

LEANDRO ALVES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.263V-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e dois (10/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Luz da Nossa Luz, 12, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lealdo Oliveira e de Tereza Maria Alves Oliveira. 
THALITA PEREIRA BORGES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/056.FLS.061-CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e oito (04/08/1998), residente e domiciliada Avenida 
Cândido de Abreu, 523, Parque Císper, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Vagner da 
Silva Borges e de Adriana Pereira Costa.

PAULO FERNANDO MENDONÇA, estado civil divorciado, profi ssão corretor de imóveis, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e 
sessenta e dois (02/06/1962), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 102, bloco C, 
apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Mendonça e de Maria 
Conceição Patricio Mendonça. SANDRA REGINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão massoterapeuta, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (14/01/1969), residente e domiciliada 
Rua Rio Imburana, 102, bloco C, apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lucas Feliciano da Silva e de Maria das Dores Alves Silva.

ERICLIS BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão overloquista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/312.FLS.268V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de abril de mil novecentos e noventa e seis (26/04/1996), residente e domiciliado 
Rua João Abreu Castelo Branco, 121, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valdenice Bernardo da Silva. MANUELA MONTEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Recife, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/095.FLS.218-PRAZERES-JABOATÃO/PE), Recife, PE no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e oitenta e seis (21/09/1986), residente e domiciliada Rua 
João Abreu Castelo Branco, 267, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdete Monteiro da Silva.

JONATHAN GAMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lavador de autos, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/201.FLS.177-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (26/02/1994), residente e 
domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 491, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jader Pinto da Silva e de Walquiria Gama. BEATRIZ 
MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/501.FLS.188-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
oito (26/10/1998), residente e domiciliada Rua Princesa Isabel, 135, Jardim Itapuã, 
Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Ivan Bispo dos Santos 
e de Patricia Monteiro.

CLEWISON DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em 
Mirandiba, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 27,FLS.230-MIRANDIBA/PE), Mirandiba, 
PE no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (01/01/1992), residente 
e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 665, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dolores Maria da Silva. CLEPHANE CLEBÍVIA MENDES PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Camacan, Estado da Bahia (CN:L-
V-A-85,FLS.27 CAMACAN/BA), Camacan, BA no dia oito de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (08/04/1996), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 665, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Pinheiro Pinto e de 
Vilma da Silva Mendes Pinto.

JESIEL MESSIAS PAULO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em Patos, Estado da Paraíba, Patos, PB no dia vinte e cinco de março de mil 
novecentos e oitenta e um (25/03/1981), residente e domiciliado Rua Padre Frei Jorge 
Walter Nunes, 461, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Bernardino de Sousa e de Marlene Paulo de Sousa. CRISTIANE DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/042.
FLS.215-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos 
e oitenta e sete (16/04/1987), residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 
461, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Aparecido de 
Lima e de Izabel Maria de Lima.

JOSÉ ROBERTO DELFINO DO NASCIMENTO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão segurança patrimonial, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV A-98,-
FLS.258-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e noventa e um (22/11/1991), residente e domiciliado Rua Igarapé 
da Missão, 663, bloco A, apartamento 24, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Roberto do Nascimento e de Claudenice 
Delfino. MARCELA DE OLIVEIRA DOS REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de backoffice, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-145,FLS.231 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e um 
(25/06/1991), residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 327, casa 04, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Bento 
dos Reis e de Marinalva Maria de Oliveira.

SAMUEL ELIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/071,FLS.109-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de março de mil novecentos e setenta e oito (30/03/1978), residente 
e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco G, apatamento 13, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Francisco de Souza e de Zenaide Maria de 
Souza. CINTIA MARINA GARCIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista 
administrativo, nascida em Jabaquara, nesta Capital, (CN:LV.A/106,FLS.249V-JABA-
QUARA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (18/12/1984), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco G, 
apatamento 13, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heladio Antonio da Silva 
e de Maria Cecila Camargo Garcia.

EMERSON ADRIANO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-327,FLS.199-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e oito (17/10/1998), residente e 
domiciliado Viela Patrícia, s/nº, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudia de Lima. ANA PAULA BATISTA OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-288,FLS.227-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (12/09/1997), residente e domiciliada Viela Patrícia, s/nº, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Lisboa Oliveira e de 
Gerusa Maria Batista.

WOLNEY LUIS APARECIDO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/112,FLS.41-ERME-
LINO MATARAZZO-SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa 
e três (20/04/1993), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 21, casa B, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldyr Nascimento e de Dilza 
de Jesus. PAMELLA REZENDE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/366,FLS.74- 
CERQUEIRA CÉSAR-SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil no-
vecentos e noventa e três (26/11/1993), residente e domiciliada Rua Hilário Pires, 173, 
casa 01, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Adenildo Santos Oliveira 
e de Ana Isabel Rezende Oliveira.

ANTONIO CARLOS RUIZ CARMONA, estado civil divorciado, profi ssão contador, nascido 
em Aparecida D'Oeste, neste Estado, Aparecida D'Oeste, SP no dia nove de junho de mil 
novecentos e sessenta (09/06/1960), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 
107, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andre 
Carmona e de Julia Ruiz Carmona. GIRLENE MONZZO DE LOURDES, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de março de mil novecentos e sessenta e oito (28/03/1968), residente e domiciliada 
Avenida das Alamandas, 107, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João de Lourdes e de Amelia Monzzo de Lourdes.

ROBSON FELIPE DOS SANTOS NAOUS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
operacional, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV0A0330,FLS.263V-1º SUB-
DISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia nove de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (09/07/1985), residente e domiciliado Rua Diego de Figueroa, 107, bloco 
A, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Moutih Naous e de Cleusa Rosa dos Santos. JACQUELINE SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de Recursos Humanos, nascida em Subdistrito Vila 
Prudente, nesta Capital (CN:LV-A-88,FLS.584-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (31/08/1982), residente e 
domiciliada Rua Diego de Figueroa, 107, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Teodoro dos Santos e de 
Quiteria Celina Silva de Brito.

KLEBER DOS SANTOS LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão analista de negócios, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A 55,FLS.37Vº-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 500, bloco C, apartamento 53, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro de Lima Lourenço e de Maria Celia 
dos Santos Lourenço. MONICK CARDOSO DO NASCIMENTO FERNANDES, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi scal pleno, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-
-438,FLS.231Vº-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (29/09/1991), residente e domiciliada Rua Professor 
Brito Machado, 500, bloco C, apartamento 53, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ronildo José Fernandes e de Marcia Cardoso do Nascimento.

JACKSON DE SOUZA CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido 
em Feira de Santana, Estado da Bahia, (CN:LV.A/063,FLS.259 FEIRA DE SANTANA/
BA), Feira de Santana, BA no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/01/1995), residente e domiciliado Rua Itamar Franco, 251, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair da Conceição 
Cerqueira e de Egeronildes Santiago de Souza. ALINE ALVES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão recuperador de crédito junior, nascida em Acopiara, Estado do Ceará, 
(CN:LV.A/023,FLS.044-ACOPIARA/CE), Acopiara, CE no dia cinco de julho de mil nove-
centos e noventa e sete (05/07/1997), residente e domiciliada Rua Cintra, 1002, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Antonio Alves da Silva e de Antonia Ireuda da Silva.

BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de telecom, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-85,FLS.60V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/11/1985), residente e domi-
ciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 115, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel Hamilton Rodrigues de Araujo e de Isabel de Almeida Araujo. SIMONE SANTOS 
GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão analista de recursos humanos, nascida em 
Linhares, Estado do Espirito Santo, Linhares, ES no dia dez de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (10/03/1987), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 
115, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidiney Garcia e de Rosa Maria dos Santos.

KLEBER DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/45,FLS.88-CONSOLAÇÃO-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (22/12/1986), 
residente e domiciliado Rua Projetada, 05, bloco 02-A, apartamento 11-A, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lino Verissimo Pereira e de Cecilia Dias de Olivei-
ra. VIVIANA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/236,FLS.250V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/01/1988), residente e domiciliada Rua Projetada, 05, bloco 02-A, apartamento 34 B, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcos da Silva e de Maria 
Ines de Oliveira.

JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão técnico, nascido em Mu-
lungu, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.242-TARRAFAS/CE), Mulungu, CE no dia trinta 
de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (30/12/1992), residente e domiciliado 
Rua Pacarana, 24, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cicero Lopes Carvalho e de Cicera Pereira de Souza. NATALI ALVES DE 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado (CN:LV.A/100.FLS.194V ITAIM PAULISTA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP 
no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e oito (26/06/1998), residente 
e domiciliada Rua Pacarana, 24, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudinez da Silva Sousa e de Adriana Alves de Lima.

JOSÉ MÁRCIO DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de silk screen, nascido 
em Ribeirão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A 05,FLS.123-GAMELEIRA/PE), Ribeirão, PE 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (18/12/1979), residente 
e domiciliado Rua Zituo Karasawa, 11, Travessa Particular, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Vitorino de Barros e de Quiteria Francisca de Barros. JOSEFA 
DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de nutrição, nascida em Campo 
Formoso, Estado da Bahia (CN:LV.A-28,FLS.62 CAMPO FORMOSO/BA), Campo Formoso, 
BA no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e sete (28/04/1977), residente 
e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 11, Travessa Particular, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Pereira dos Santos e de Valdina Lina da Silva.

JOSÉ GERALDO BRITES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/093,FLS.202-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e cinquenta e 
seis (26/12/1956), residente e domiciliado Rua Pantanais do Mato Grosso, 669, casa 
01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Margela Brites e de 
Durvalina Vicente Brites. MARIA ELISA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/108,FLS.112-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia três de junho de mil novecentos e noventa e quatro (03/06/1994), residente e 
domiciliada Rua Conceição da Pedra, 130, Vila Santa Lúcia, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Alcides Martins e de Elisa Maria da Conceição Martins.

JOSÉ PAULO COSTA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em em, São 
Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/09/1994), 
residente e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 662, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo Costa e de Sonia Maria Mesquita de Abreu. 
NADYJA NAIARA TENORIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 257,FLS.175V-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (02/02/1995), 
residente e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 662, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciana Tenorio da Silva.

DIEGO APARECIDO LEITE ROSA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de Recursos 
Humanos, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/306,FLS.115-
SANTO AMARO-SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/04/1987), residente e domiciliado Rua Nanuque, 110, Vila Leopoldina, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Assedir Rosa e de Maria Aparecida Leite. CAROLINE COELHO 
DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/92,FLS.228-VILA FORMOSA-SP), São Paulo, SP no 
dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), residente e domiciliada 
Avenida Antônio Ricardo da Silva, 376, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Bertoldo de Lima e de Isabel de Oliveira Coelho de Lima.

GUSTAVO GOMES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/301.FLS.175V-CERQUEIRA 
CESAR/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/10/1988), residente e domiciliado Rua Raimundo Gonçalves Ferreira, 123, bloco 
05, apartamento 22, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador 
Gonçalves e de Josenalia Gomes Gonçalves. JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/308.FLS.237-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um (24/12/1991), residente e domiciliada 
Rua Rio Imburana, 228, apartamento 11-C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson 
Lopes Ferreira e de Davina de Almeida Ferreira.

DANIEL MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de produção, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (30/08/1984), residente e domiciliado Rua Ioneji Matsubayashi, 1206, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Mendes da Silva e de Hilda de Araujo Silva. AMANDA 
CAROLINE GOULO, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de RH, nascida em Mogi 
das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (13/01/1986), residente e domiciliada Rua Stélio Machado Loureiro, 180, Vila 
Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Vergilio Goulo e de Fatima Regina Ferreira Goulo. Cópia Enviada Pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

RAQUEL JUSTINO ARIAS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/142.FLS.062-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e três (15/03/1993), 
residente e domiciliada Rua Geraldo Santen, 137, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Carlos Arias e de Wilma Nascimento Justino Arias. AMANDA FERNANDES BRU-
NELLI STOCCO, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/175.FLS.192 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e dois (04/12/1992), residente e domiciliada Rua Geraldo Santen, 
137, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Stocco e de Rosa Maria Fernandes.

BRUNO DE MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.144 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (26/09/1987), residente 
e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 471, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Vicente de Mendonça Filho e de Maria Aparecida dos Santos 
de Mendonça. PALOMA JOSEFA ARROYO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
classe, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/164.FLS.258V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e dois (08/07/1992), residente e 
domiciliada Rua Dalmo Cavallari, 246, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Luiz Arroyo e de Tania Maria da Silva Arroyo.

LAÉCIO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Xique
-Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.261-XIQUE XIQUE/BA), Xique-Xique, BA 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (14/08/1985), residente e 
domiciliado Rua das Boas Noites, 408, casa 06, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Adonias Tavares da Silva e de Zezilma Ribeiro da Silva. DAYANA CABRAL 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão líder de limpeza, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/329.FLS.251-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis (07/05/1986), residente e domiciliada Rua das Boas 
Noites, 408, casa 06, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Cabral 
da Silva e de Lindileide Miguel da Silva.
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Citação  Prazo 20 dias  Proc. 0139631-38.2009.8.26.0100. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz,
Juiz de Direito da 34ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Camila Soares, Rua José de Oliveira,
Nº 65, Jardim Orlandim, Cep: 09632-120, São Bernardo do Campo – SP que União Social Camiliana
lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.461,04, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida
sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue
a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                                           (15 e 16)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0184963-57.2011.8.26.0100. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues
Cruz, Juiz de Direito da 34º VC do Foro da Capital SP, Faz Saber a Erivaldo Vaz De Oliveira, RG
21.647.943, CPF/MF Nº110.451.528-89, que nos autos da ação de Sumário, requerida  por Momentum
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 14.229,33, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 25 da Quadra FZ,
Empreendimento Ninho Verde I. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em
caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 16 de maio de 2017.                                                                                                     (15 e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1122722-88.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 26ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria José Barbosa de Oliveira, CPF 682.614.208-25, RG
4.681.280-5, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário Prestação de Serviços, por
parte de Momentum Empreendimen tos Imobiliários Ltda, para recebimento do valor de R$ 2.205,18.
referente a taxa de conservação e melhoramentos do lote 12, da Quadra BK, do Loteamento Terras de
Santa Cristina II, pois as deixou de pagar. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de SP, aos 29 de junho de 2017.                                                                                        (15  e 16)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000299-75.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fernando Teixeira de Albuquerque Barros, Alameda dos
Guainumbis, 459, Planalto Paulista - CEP 04067-001, São Paulo-SP, CPF 022.170.348-98, Brasileiro,
RG.18.285.751-7 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Instrução e Socorros Colégio Santo Agostinho. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 48.096,22-janeiro/2017 sem
inclusão da multa, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2017.                                                 (15  e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037870-96.2011.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional I – Santa na, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Esplólio de Narciso Quinta Reis, CPF 010.173.908-78, RG
61.465 representado pela inventariante provisória Magdalena Torres Reis, CPF 379.593.528-87, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimen tos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: Cobrança da importância de R$ 9.787,29 decorrente de taxas
de conservação e manutenção de loteamento conforme estabelecido na Escritura de Venda e Compra
do lote adquirido pelo réu. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 28 de junho de 2017.                                                                                                                 (15 e 16)

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008922-
85.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) 
ADELSON RIBEIRO DA SILVA, CPF 135.155.448-44, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de LÍBERO PALMO DE GORI, MARIA SILVA DE 
GORI, LIQUORINO DE GORI e EDNA SANTOS DE CARVALHO DE GORI, também contra a Cristina 
Procopio Cardoso da Silva, Wanda Lima e Renato Rodrigues de Alcântara, visando a retomada dos 
seus imóveis situados na Rua Professor Gutemberg de Campos, nºs. 41/48, Rio Bonito, São 
Paulo/SP, os quais foram ocupados indevidamente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Intimação Prazo: 20 dias. Processo: nº 0213040-81.2008.8.26.0100. A Dra. Andrea
Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª VC do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a
Palmiro Marcolim (RNE nº W676680Q e CPF/MF nº 293.079.538-72) que Momentum Empreendi
mentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$ 4.457,94 (outubro/2008)
referente a inadimplência da taxa de conservação do lote 15, da Quadra HI, Empreendimentos
Terras de Santa Cistina II. Estando o réu, em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando o mesmo advertido de que, em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada
Mais. São Paulo, 27 de junho de 2017.                                                                                        (15  e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021081-91.2014.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anibal César Silva Lourenço Barbosa,
CPF 102.934.758-14, RG 16.895.711-5, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por União Social Camiliana, foi deferida sua intimação por Edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 2.569,68 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra sob pena de multa e honorários de 10%
(art. 513,§ 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 27 de junho de 2017.                                                (15 e 16)

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1007254-47.2013.8.26.0100. O Dr. Rogério Marrone De
Castro Sampaio, Juiz de Direito da 26º VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a (Herdeira) Zenaide
Favero Domingues, RG 2.461.551-1, CPF/MF Nº 249.321.698-92, que nos autos da ação de Sumário,
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.107,95, referente ás despesas da taxa de conservação
e melhoramentos do lote 11 da Quadra DL, Empreendimentos Termas de Santa Cristina VI. Estando a
ré, em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2017.                                                                              (15 e 16)

        

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:

CAIO CARDOSO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-138,FLS.260V
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 
noventa e seis (22/09/1996), residente e domiciliado Avenida Córrego do Jacu, 220, casa 
01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Araujo dos Santos e de Keyla Cardoso 
de Souza Santos. NATHALLY GENESIO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de supermercado, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 267,FLS.267-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(25/12/1996), residente e domiciliada Rua Vitor José de Castro, 48, 02, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clelio do Nascimento e de Julia Maria Genesio do Nascimento.

EDUARDO TEOTÔNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.066-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e um (13/09/1991), 
residente e domiciliado Rua Oliveira Brandão, 61, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Bernabé da Silva e de Gilma Teotônio da 
Silva. THAYNÁ ARIEL SANTOS BALVETTI, estado civil solteira, profi ssão recuperadora 
de crédito júnior, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/262.FLS.264-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e seis (10/10/1996), 
residente e domiciliada Rua Oliveira Brandão, 61, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronald Elias Balvetti e de Cássia Cibele Santos.

VINICIUS TOLEDO GALHARDI, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-46,FLS.116-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (09/12/1988), residente 
e domiciliado Rua Paravisco, 401, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Dorival de Jesus Galhardi e de Soraya Toledo Galhardi. GRAZIELA FAUSTINO DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Jabaquara, 
nesta Capital (CN:LV-A 200,FLS.267-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (07/02/1990), residente e domiciliada Rua Paravisco, 
401, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Santos de Almeida e 
de Silvana Faustino de Almeida.

MICHEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente junior, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-209,FLS.44V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (24/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 771, casa 01, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Rodrigues da Silva e de Ana Cristina 
Sena dos Santos da Silva. THAIS SALVIANO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-284,FLS.298V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(15/07/1997), residente e domiciliada Rua Naim, 02, Jardim Naufal, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Norma Salviano dos Santos.

ALEX DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/196.FLS.009-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e setenta e cinco (14/04/1975), residente 
e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 721, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Mozar de Lima e de Quitéria Bispo de Lima. FLAVIA CRIS-
TINA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/028.FLS.265V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de 
mil novecentos e oitenta e um (09/11/1981), residente e domiciliada Rua Antônio Maria 
Bessa, 489, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Muniz Silva e 
de Marinalva Carvalho Muniz.

EMERSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico de radiologia 
médica, nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e setenta e quatro (16/08/1974), residente e domiciliado Rua Pedro 
Madeira, 47, Jardim São João, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Inacio da Silva e 
de Geni Rodrigues da Silva. SIMONE DIAS DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de 
mil novecentos e setenta e oito (29/03/1978), residente e domiciliada Rua Tupiratins, 119, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens de Souza e de Nadyr Dias de Souza.

SÍLVIO RAFAEL ALVES, estado civil solteiro, profi ssão orientador socioeducativo, nas-
cido em Capoeiras, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/014.FLS.033-CAPOEIRAS/PE), 
Capoeiras, PE no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e nove (18/03/1989), 
residente e domiciliado Rua Geraldo Dutra de Moraes, 21, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elson Rafael Alves e de Maria de Lourdes Marques Alves. ROSILAINE 
REGINA CHAVES CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão orientador socioeducativo, 
nascida em Mariana, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/032.FLS.182V-MARIANA/MG), 
Mariana, MG no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e dois (18/05/1992), 
residente e domiciliada Rua Geraldo Dutra de Moraes, 21, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco José Chaves Cardoso e de Rosemeire de Souza Cardoso.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Surubim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/018.FLS.104-VERTENTE DO LÉRIO/PE), 
Surubim, PE no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e dois (03/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Mariano Moro, 47, casa 04, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria das Dores Oliveira da Silva. CARLA 
SILVIA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Surubim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.FLS.290-VERTENTE DO LÉRIO/
PE), Surubim, PE no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (06/11/1988), 
residente e domiciliada Rua Mariano Moro, 47, casa 04, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Severino dos Santos e de Roselita Maria Nascimento dos 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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAURO AUGUSTO ALMEIDA VIANA, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nilson Ferreira Viana e de Maura Almeida. A pretendente: GA-
BRIELA QUINTINO ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarke-
ting, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Artemia Quintino Almeida.

O pretendente: WAGNER AZENHA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de loja, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Azenha e de Laura Antonio Azenha. A pretendente: AMANDA BA-
TISTA MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (09/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Albino Domin-
gues Mendonça e de Aparecida Rosa Batista Mendonça.

O pretendente: DANILO DE ARAUJO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Alberto Clementino de Souza e de Rita de Cassia de Araujo. A preten-
dente: ROBERTA MICAELI GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Roberto Salvador dos Santos e de Nilza Aparecida Gonçalves.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão coor-
denador de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Tadeu Gabriel e de Rita de Cássia Rodrigues Alves 
Gabriel. A pretendente: MANOELA PEREIRA BORGES, estado civil solteira, profi ssão 
instrutora de informatica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1989), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pinto Borges e de Maria do Socorro 
Pereira Borges.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão super-
visor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/01/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Pedro Francisco Filho e de Maria Luiza Verissimo Francisco. A 
pretendente: CINTIA ALEXANDRE BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão atenden-
te, nascida em São Paulo, SP, no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (25/08/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Conrado 
Barbosa e de Maria Lucia Alexandre.

O pretendente: ADRIANO PIEDADE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aux.
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leontino Piedade da Silva e de Santa Ferreira da Silva. A 
pretendente: ISAURA FONSECA PEDRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/05/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Ulisses Pedro e de Eloisia Santos Fonseca Pedro.

O pretendente: ALCIDES SANTANA DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alcides Santana da Silva e de Maria José da Silva. A preten-
dente: VANESSA ALEXANDRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1980), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Rodrigues e de Sonia Botelho Rodrigues.

O pretendente: SERGIO MARCIANO DA LUZ, estado civil divorciado, profi ssão se-
gurança, nascido em Guapirama, PR, no dia (23/04/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Onis Marciano da Luz e de Cleusa Abilio da Luz. A pretendente: 
SARA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Su-
zano, SP, no dia (22/05/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Ribeiro da Silva e de Dina Oliveira Sousa Silva.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA LIMA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1998), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Pereira da Rocha e de Joelina Pereira Lima 
Rocha. A pretendente: JOICEANE SANTOS CORREIA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1999), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Juraci Lins Correia e de Valdinete Maria Santos.

O pretendente: MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1995), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moacir Gonçalves da Silva e de Sandra Bernardo 
Gonçalves da Silva. A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão estagiaria de pedagogia, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cesar da Silva e de Simone 
Rodrigues dos Santos Silva.

O pretendente: MOISES DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão Autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Luiz dos Santos e de Marlene de Almeida Santos. A pretenden-
te: VANESSA DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/04/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Genivaldo Timoteo da Silva e de Adelma de Lima Silva.

O pretendente: EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Almeida e de Alicira Santos Silva de Almeida. 
A pretendente: LUCILENE VIEIRA NEVES, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Roque da Silva Neves e de Maria Lucia de Castro Vieira Neves.

O pretendente: JEFERSON PINHEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
leiturista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Denizes França da Silva e de Anna Maria Pinheiro da Silva. A 
pretendente: CAMILA DOS SANTOS PELDIGUEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Edercio Lourenço Peldigueiro e de Maria Aparecida dos Santos 
Peldigueiro.

O pretendente: MAICKSON FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aux.enfermagem, nascido em Garanhuns, PE, no dia (14/11/1984), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ademir do Nascimento e de Maria Apareci-
da Ferreira do Nascimento. A pretendente: AMANDA RODRIGUES COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1990), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Milton Costa e de Edina Rodrigues da Costa.

O pretendente: JONAS MORAIS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão aux.ma-
nutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Celia Morais Francisco. A pretendente: ANA LUCIA BISPO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux.serviços gerais, nascida em Ubatã, BA, no 
dia (02/08/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edenizio Bispo dos 
Santos e de Genilda Ciro dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO CORDEIRO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mauro Ferreira Batista e de Maria Cordeiro Batista. A pretenden-
te: THAIS PARDINHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de telecomuni-
cações, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Lopes da Silva e de Nadir Martildes Pardinho.

O pretendente: ALEXANDRE ALVES BARROSO, estado civil divorciado, profi ssão tec.
eltrônica e informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1971), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vilson Alves Barroso e de Sonia Maria da Silva Barroso. 
A pretendente: KELLY ROCHA DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão func.
pública municipal, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1976), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Maria de Andrade e de Marizilda Pavan Rocha.

O pretendente: JANILTON LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tec.
radiologia medica, nascido em Recife, PE, no dia (15/05/1977), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jailson Lourenço da Silva e de Carmen Lucia Lima da Silva. A 
pretendente: MAISA APARECIDA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão aux.
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Antonio de Carvalho e de Celia Raimunda Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em Casinhas, PE, no dia (15/03/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Damião Cardoso de Lima e de Severina Izabel Nascimento de Lima. A pretendente: 
ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de costureira, 
nascida em Surubim, PE, no dia (12/07/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Ferreira do Nascimento Filho e de Maria Aparecida Silva do Nascimento.

O pretendente: DANIEL PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em São João Novo, SP, no dia (19/01/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Vieira Lopes e de Lucia Aparecida Pereira. A pretendente: MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpe-
za, nascida em Buique, PE, no dia (08/04/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Pereira da Silva e de Terezinha Soares dos Santos Pereira.

O pretendente: JOSÉ DE SOUSA LANDIM, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1966), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Salvador Ribeiro Paes Landim e de Maria Neli de Sousa. A pretendente: 
VERA ANTUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/04/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adol-
fo Francisco dos Santos e de Elvina Antunes dos Santos.

O pretendente: BRUNO RAFAEL ANACLETO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi s-
são admistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Pereira de Almeida e de Marcia Cristina Anacleto de 
Almeida. A pretendente: CAROLINE TAVARES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Martins Sobrinho e de Nalva Tavares da Silva Martins.

O pretendente: AMAURI BOMFIM ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1972), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcionillo Alves e de Daria Bomfi m Alves. A pretendente: CÉ-
LIA REGINA DE SOUZA GOMES, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/12/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Ferreira Gomes e de Nilcéia Aparecida de Souza Gomes.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DA MATTA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1974), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Rodrigues da Matta e de Juraci Soares da Matta. A 
pretendente: ROSILENE PEREIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Ladainha, MG, no dia (01/10/1977), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de José Pereira de Jesus e de Maria Dalva de Abreu de Jesus.

O pretendente: VITUS OBINNA CALLISTUS, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Port Hacourt-Nigeria, no dia (07/07/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Diala Callistus e de Agatha Callistus. A pretendente: LUCIANA BAR-
RETO COELHO, estado civil solteira, profi ssão aux.limpeza, nascida em Pindobaçu, 
BA, no dia (23/10/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias 
Coelho e de Ornelina Barreto Coelho.

O pretendente: RAFAEL HILARIO, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro civil, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (30/04/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Cristiane Mendes Hilario. A pretendente: JOCELIA SILVA SANTOS, estado civil soltei-
ra, profi ssão ascensorista, nascida em Cansanção, BA, no dia (09/08/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Batista dos Santos e de Selma Maria da Silva.

O pretendente: ALEX DE MIRANDA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão desen-
volvedor front end, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1990), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Adilson de Paula Moreira Junior e de Edenilde Xavier 
de Miranda Moreira. A pretendente: MARILIA DE SOUSA FERREIRA DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1991), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gecino Pereira de Lima e de Solange de 
Sousa Ferreira de Lima.

O pretendente: FABIO RIGHI, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (10/06/1971), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Claudio Righi e de Vilma Bonifacio Righi. A pretendente: TELMA DE NAZARE RIBEIRO 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão bibliotecaria, nascida em Belem, PA, no dia 
(13/10/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Oliveira e de 
Francisca Soares Ribeiro.

O pretendente: RENATO FAVARO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão analista de lo-
gista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/09/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jesse Dias e de Conceição Aparecida Favaro. A pretendente: TAMI-
RIS HERNEGA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (24/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Carlos Correia dos Santos e de Celia Hernega dos Santos.

O pretendente: HAROLDO JUVINIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico equipamentos industriais, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1975), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Juviniano da Silva e de Olimpia 
Moreira da Silva. A pretendente: VANESSA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1980), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lazaro Manuel do Nascimento e de 
Maria Aparecida Bermejo do Nascimento.

O pretendente: ALBERTO MORGADO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão es-
pecialista de TI, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (21/09/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edezio Roque da Silva e de Edina de Fatima 
Morgado. A pretendente: DANIELLE MAURO MESSINA, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Carlos de Sá Messina e de Solange Susan Mauro Messina.

O pretendente: JONATHAN RODRIGUES SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Alves Sampaio e de Sandra Cristina Rodrigues Sam-
paio. A pretendente: FABIOLA LEAL YOSHIO HOMMA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Yoshio Homma e de Roselini Leal 
de Souza.

O pretendente: IGOR SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nas-
cido em Itapetinga, BA, no dia (16/05/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jesuino de Jesus Santana e de Aliene Silva. A pretendente: JOLIE APARECIDA 
DAS GRAÇAS VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/10/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudete 
das Graças Vieira.

O pretendente: LUCIANO DE OLIVEIRA PONTES, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente de planejamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro de Brito Pontes e de Luiza de Oliveira 
Pontes. A pretendente: LUCIANA PEREIRA FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi s-
são estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio de Figueiredo e de Irene Pereira da Silva 
Figueiredo.

O pretendente: VICTOR GOMES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão lider de 
caixa, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (09/12/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo da Silva Almeida e de Debora Gomes de Almeida. A preten-
dente: TAILY PAULINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/08/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Anselmo Daniel da Silva e de Maria de Lourdes Paulino da Silva.

O pretendente: FERNANDO BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão programador, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1989), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Braz do Nascimento e de Ivanilda Barbosa 
dos Santos Nascimento. A pretendente: JULIANA VICENTE REIS, estado civil solteira, 
profi ssão podologa, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1988), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Reis e de Selma Silva Vicente Reis.

O pretendente: GEORGE HENRIQUE CAETANO BEZERRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de contrato, nascido em Pombal, PB, no dia (27/04/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Araujo Bezerra e de Maria de Fatima 
Caetano Bezerra. A pretendente: ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão enfemeira, nascida em Suzano, SP, no dia (15/05/1994), resi-
dente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Zaqueu Costa e de Jandira 
Neves de Oliveira Costa.

O pretendente: FELIPE MONTEIRO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão tor-
neiro, nascido em Taubaté, SP, no dia (01/03/1988), residente e domiciliado em Tauba-
té, SP, fi lho de Claudio Aparecido Toniolo Rodrigues e de Edna Monteiro Rodrigues. A 
pretendente: CRISTINA ANDREIA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em Suzano, SP, no dia (21/01/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Aparecido dos Reis e de Benedita Iolanda dos Reis.

O pretendente: IZAEL JESUINO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão vigilante, nas-
cido em Solidão, PE, no dia (12/06/1954), residente e domiciliado em Mairiporã, SP, 
fi lho de Severino Jesuino da Silva e de Maria José Leite. A pretendente: EMIKO SHI-
MABUKURO, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Paranapanema, 
SP, no dia (21/03/1949), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Zinwa Shi-
mabukuro e de Turu Shimabukuro.

O pretendente: RICHARD LUCAS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão Autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Bruno Barbosa Filho e de Jaqueline da Silva. A pretendente: MIRIAN 
BARBOSA DE MIRANDA MARCOLINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/03/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Marco de Miranda Marcolino e de Marta Lucia Barbosa de Oliveira.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão farmaceu-
tico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Guilherme da Silva e de Ana Aparecida Pereira. A pretenden-
te: STEFANIE DA SILVA NABEIRO, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Clovis Nabeiro e de Silvana Aparecida da Silva Nabeiro.

O pretendente: SEVERINO DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em Água Branca, AL, no dia (25/05/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Enaldo Camilo de Queiroz e de Maria Nita Queiroz. A pretendente: JESSICA 
SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (19/05/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo Evange-
lista Santos e de Maria das Merces de Souza Santos.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGO MONTEIRO, estado civil divorciado, profi s-
são autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Monteiro e de Maria José Florencio Monteiro. A pre-
tendente: SUSANA GOMES DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/06/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Euclides Candido Pereira e de Geci Gomes Pereira.

O pretendente: JEFFERSON BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico em eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1991), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Gerson Aureliano dos Santos e de Patricia Bispo dos 
Santos. A pretendente: BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Joselio Cesario de Souza e de Maria Marly Alves de Andrade 
Souza.

O pretendente: GESSE LIANO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Olinda, PE, no dia (29/11/1978), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Se-
verino Liano Filho e de Helena Maria Liano. A pretendente: DAMARIS DIAS DE FREI-
TAS, estado civil solteira, profi ssão tec.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (25/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Omar Ferreira de 
Freitas e de Sandra Cecilia Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

econômica, os executivos 

e empreendedores 

buscam por maneiras de 

reduzir custos

Uma das formas é a cen-
tralização da gestão de 
compras nas empresas. 

Ainda é comum encontrar em-
presas onde diferentes áreas 
são responsáveis pela própria 
administração de suprimentos, 
o que pode gerar repetição 
de itens adquiridos, perda no 
poder de barganha ao negociar 
um volume pouco expressivo, 
entre outras situações que 
acumulam gastos para as 
companhias. 

Com um processo centraliza-
do, que aumenta o controle e a 
visibilidade, é possível defi nir 
regras e políticas internas, 
além de identifi car padrões 
operacionais. Com essa uni-
dade, negociações de custos 
e prazos mais vantajosos são 
possíveis, devido ao volume 
de itens e do estabelecimento 
de cronogramas para grandes 
contratos. Além disso, existe 
uma maior assertividade no 
trabalho de desenvolvimento 
de fornecedores, a qualifi ca-
ção dos profi ssionais do setor, 
além da gestão de estoque, na 
medição e na administração 
de custos. 

Barreiras a serem quebradas 
- Um dos maiores desafi os para 
a consolidação de novos proce-

dimentos são os profi ssionais. 
Um projeto de centralização 
da gestão de suprimentos 
precisa de um planejamento 
de comunicação efi caz, que 
demonstre a mudança como 
um movimento corporativo. 
Deixando claras as funções e 
responsabilidades individuais 
fi ca mais fácil auxiliar a equipe 
que tomará a frente da ativida-
de, a fi m de conquistar a con-
fi ança dos usuários internos.

A união dos colaboradores 
de todos os setores envolvidos 
para aprovações e decisões 
estratégicas é uma maneira 
de viabilizar esse processo. 
Por exemplo, é possível des-
pertar o interesse por outros 
fornecedores por meio da 
aplicação de um teste-cego 
para determinados produtos. 
Ao negociar prazos e preços, 
as opções aumentam, e por 
consequência, a competitivi-
dade durante a escolha pela 
empresa fornecedora.

Para que exista sucesso na 
mudança da cultura organiza-
cional visando à unifi cação de 
processos, é essencial que os 
colaboradores estejam engaja-
dos, evitando a burocratização 
desnecessária e mantendo 
o foco nos benefícios que os 
resultados trarão para a com-
panhia.

(*) - É sócio-diretor da Nimbi, 
empresa especializada em 

tecnologia para gestão da cadeia de 
suprimentos (www.nimbi.com.br). 

A centralização de 
processos e o desafi o na 
cultura organizacional

Agustín Durán (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002906-74.2016. 8.26.0010. O Juiz de Direito da
3ª VC, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Elis de Faria Borella, CPF 359.139.468-80, que nos autos da ação Monitória, requerida
por União Social Camiliana, em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a sua Intimação
por edital (NCPC, artigo 257, inciso III) para, no prazo de até 15 (quinze) dias, pagar o débito
exequendo de R$ 7.632,74 (fevereiro de 2016), quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente
(tabela do TJSP) a partir de abril de 2016 e acrescida dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir
de maio de 2016 e até o efetivo pagamento, ficando ainda advertida de que, transcorrido tal prazo (de
15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para,
querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art.
525). Não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do
NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de
10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais.                                                                                                               (15  e 16)

Edital de Intimação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0020352-08.2016.8. 26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Naira Carolina Samos Correia, CPF
343.569.558-70, RG 44.200.819-3, brasileira, São Paulo-SP, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 19.824,00 devidamente atualizada (até 10/2016), sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de SP, aos 05/05/2017.                                                                               (15  e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011592-21.2014. 8.26.0006/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza
Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Benedito Mendes Junior, CPF
248.296.558-60, RG 244877531, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$3.892,95,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2017.                                                                (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1076629-33.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Marcelo Tadeu de Oliveira Campos Marques, que era brasileiro,
solteiro, portador da cédula de identidade RG no. 4.615.555, CPF ignorado, falecido em 06/08/1984
(doc. 01), representado pela administradora provisória Alayde De Oliveira Castro Campos
Marques, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o no. 029.900.918-15 que Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 5.435,22
referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 15 e 16 da Quadra DS, do
Loteamento Terras de Santa Cristina I (atualmente denominada Riviera de Santa Cristina I) Estando o
réu, em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 07/08/2017.                                                                                              (15 e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002998-92.2013.8.26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Clemente Ferreira, CPF 229.838.057-00,
RG 2.030.566, que a Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação de
Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 78.387,78 (05/2013), referente as
despesas da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 10,11,19,02,19 das Quadras IJ, KO, MZ,
do Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2017.         (15  e 16)

O pretendente: KAIO HUSTI SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão consultor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 28/03/1992, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de 
Guilherme Durante Souza e de Andrea Roberta Husti Souza. A pretendente: VICTÓRIA 
BRAZ CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 28/08/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Oswaldo Corrêa Junior e de Luisa Regina Acacia Braz Corrêa.

O pretendente: EDUARDO MARCELO LAMOTTA BRANDÃO, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/08/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jorge Santos Brandão e de 
Neiva Marcia Lamotta Brandão. A pretendente: IMAINARA CAIROLLI DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão terapeuta ocupacional, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Luiz Santana de Oliveira e de Inaia Cairolli de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS OLIVEIRA CECAROLI, estado civil solteiro, profi ssão atuário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/08/1991, residente e domiciliado na Vila Regente 
Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sergio Cecaroli e de Vilma de Oliveira Cecaroli. 
A pretendente: RAFAELA DE CARVALHINHA THOMAZ, estado civil solteira, profi s-
são contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1992, residente e domiciliada 
na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Thomaz e de Hilda Regina da 
Carvalhinha Thomaz.

O pretendente: DIEGO SARCO FINZETTO, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Finzetto e de Inaiá Maria Sarco Finzetto. A pre-
tendente: MARÍLIA RIOS SIBULKA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 20/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Eduardo Sibulka e de Sandra Regina Rios Sibulka.

O pretendente: MARCELO VRBAN FELIX, estado civil solteiro, profi ssão advoga-
do, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Rodrigues Felix e de Leila Vrban Felix. A 
pretendente: NAÍRA SILVA SANTOS CASTELHANO, estado civil solteira, profi ssão 
representante comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adelino dos Santos Castelhano e de Sandra 
Regina da Silva Castelhano.

O pretendente: FELIPE LEITE DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 20/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Soares de Matos e de Sandra Regina Leite 
de Matos. A pretendente: ALINE DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson de Azevedo Lima e de Maria Tavares 
dos Santos Lima.

O pretendente: RALF ALTHIMANO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 07/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Carlos Althimano e de Aparecida Antonia Althimano. A pretendente: 
DANIELE TENORIO TELINI, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Patucci Telini e de Sueli Tenorio Telini.

O pretendente: JÚNIOR CLAUDINÊ GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Assis - SP, no dia 01/08/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudinê Gonçalves e de Lucia Kill Gonçalves. A 
pretendente: DANIELE TREVISAN, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 07/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Antonio Trevisan e de Rosangela Maria de Jesus Trevisan.

O pretendente: JOÃO VITOR BALCIUNAS, estado civil solteiro, profi ssão chefe de 
cozinha, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Balciunas e de Angelina Bianconi Balciunas. 
A pretendente: LIGIA CAROLINE PRADO ALBUQUERQUE FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão gastrônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Antonio de Albuquerque 
Ferreira e de Marisa Prado Albuquerque Ferreira.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEONARDO DEL PEZZO CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emidio Tiberio Pinto Campos e de Rita de Cassia Del 
Pezzo Campos. A pretendente: PRISCILLA HENRIQUES BARROS FARINA, estado 
civil solteira, profi ssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Agustin Barros Farina e 
de Maria Iara Henriques Farina.

O pretendente: NEKAEL FARIAS FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Itabuna - BA, no dia 30/01/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genildo Freitas de Almeida e de Raimunda Rodrigues 
Farias. A pretendente: MÔNICA DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de caixa, nascida em Poções - BA, no dia 09/11/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Andrade Silva e de Maria Vitoria de Jesus Silva.

O pretendente: OTAVIO EVANGELISTA TERRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de montagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio Evangelista Terra e de Cicera Marcolina da 
Costa. A pretendente: BIANCA SALGADO SOUZA ANDRADE, estado civil solteira, profi s-
são estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/06/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Souza Andrade e de Renata Salgado Andrade.

O pretendente: ANDREW MASATERU HORIKOSHI, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de tênis, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Masateru Horikoshi e de Elaine Kiyota 
Horikishi. A pretendente: ANNA GABRIELLA DA ROCHA LINO, estado civil solteira, pro-
fi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/08/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anezio Donisete Lino e de Marlene da Roha Lino.

O pretendente: BENEDITO ANSELMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em João Alfredo - PE, no dia 17/02/1978, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Manoel da Silva e de Margarida Maria Anselmo. 
A pretendente: ANDREZZA SIMPLÍCIO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Natal - RN, no dia 21/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Lopes e de Severina Simplício Lopes.

O pretendente: ÉRICO JOSÉ DECOME DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
fotógrafo, nascido em Santo André - SP, no dia 06/10/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José do Carmo Mendonça dos Reis e de Sonia Regina 
Decome dos Reis. A pretendente: ANGELA DE COME, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/11/1973, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeferson de Come e de Iara Lourenço de Come.

O pretendente: MAURICIO DONATO, estado civil divorciado, profi ssão professor universitá-
rio, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Donato e de Francisca Acciarito Donato. A pretendente: 
ANDRESSA DA ROSA CAMPOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão roteirista, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 17/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Acácio dos Santos e de Cristiane da Rosa Campos Santos.

O pretendente: FÁBIO AKIHIRO PONTES AHAGON OSHIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão comprador, nascido em Santo André - SP, no dia 29/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Akihiro Ahagon Oshiro e de 
Zuleide Firmino Pontes Ahagon Oshiro. A pretendente: ALESSANDRA SILVA DE JE-
SUS, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em São Caetano do 
Sul - SP, no dia 18/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nascimento Albino de Jesus e de Luzinete Maria da Silva Marinelli.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: UBIRAJARA PEREIRA DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão enge-
nheiro eletrônico, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1950, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Thome Pereira da Costa e de Iracema Branco de Moraes 
Costa. A convivente: SANDRA REGINA HORTOLANI, estado civil divorciada, profi ssão 
representante comercial, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 25/10/1964, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Hortolani e de Teresinha de 
Lima Hortolani. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

O convivente: FÁBIO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1976, residente e domiciliado na Vila Bertioga, 
São Paulo - SP, fi lho de Sidney Batista e de Evani de Lourdes Benhossi Batista. A con-
vivente: RENATA CASCIANO BOMVICINI, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1980, residente e domiciliada na Vila Bertioga, 
São Paulo - SP, fi lha de Adelson Bomvicini e de Ana Maria Casciano Bomvicini. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento

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:

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

O pretendente: ARYENDEL PAULINO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão progra-
mador de PCP, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/01/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arivaldo Santana Nascimento e de Ivonete 
Paulino dos Santos. A pretendente: AMANDA SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de segurança do trabalho, nascida em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (24/04/1992), residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de 
José Miguel de Sousa e de Maria Aparecida de Sousa. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do Distrito Sede de São Bernardo do Campo, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: JOSÉ AGUINALDO DA CRUZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Itapicuru, BA, no dia (09/11/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alexandre da Silva e de Maria Eunice da 
Cruz. A pretendente: FLAVIA SILVA GOMES DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/06/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Gomes da Cruz e de 
Luci Maria da Silva.

O pretendente: FABIANO RODRIGO VALENTIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
barman, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (29/08/1979), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Inês Maria 
Valentim. A pretendente: ELENILZA COSTA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em Itapecuru Mirim (2º Ofício Extrajudicial) - MA, no dia 
(05/12/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Santos de Sousa e de Maria dos Anjos Costa de Sousa.

O pretendente: LUKAS MACIEL EBREUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico em mecânica, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (07/08/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Ebreus da Silva e de Maria 
Elisabete de Almeida Maciel da Silva. A pretendente: BRUNA DA SILVA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
(10/10/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourenço 
Carlos da Silva e de Maria da Gloria Teixeira de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (17/03/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Silva e de 
Helenita Martins dos Santos. A pretendente: CLAUDINEIA FERNANDES PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no 
dia (25/02/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Aparecida Fernandes Pereira.

O pretendente: RAFAEL SOARES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/02/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Manoel dos Santos e de Eva Soares San-
tos. A pretendente: DEBORAH PIMENTEL DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
fotógrafa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/02/1991), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliel Almeida de Araujo e de Cleonice 
Pimentel Almeida de Araujo.

O pretendente: FABIO JOSÉ CAVALCANTE MIGUEL JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em comercio exterior, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (31/05/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Fabio José Cavalcante Miguel e de Clair Maria Silva Miguel. A pretendente: JULIANA 
GONÇALVES DICARES, estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliada nesta Ca-
pital - SP, fi lha de Valdinei Aparecido Dicares e de Luciana Gonçalves Dicares. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: MARCELO CANOLI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (25/03/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edilio Canoli e de Dilma Canoli. A pretendente: JULIANA DANIMAR 
MARCILIO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Cambuci 
- SP, no dia (13/07/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Marcilio e de Leonilda Marcilio.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO MAZZA, estado civil divorciado, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (17/02/1964), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino Mazza e de Alzira Basseto Mazza. A 
pretendente: MARGARETH DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão farma-
cêutica, nascida em Salcador (Subdistrito de Pirajá) - BA, no dia (27/04/1974), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Ribeiro Souza e de 
Elizabeth da Silva Ribeiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Trata-se da técnica do cultivo em 
palha, que além das vantagens acima 
possibilita deixar os recipientes das 

plantas mais leve, podendo ser deslocado 
facilmente.

Numa ofi cina realizada este fi nal de 
semana no Sesc Vila Mariana, na capital 
paulista, o público pôde conhecer essa 
nova forma de plantar. “É uma técnica 
muito interessante, de baixa manutenção. 
A palha é um material que consegue reter 
bastante umidade, e que não requer rega 
diária. Além disso, por ser uma matéria 
orgânica, que entra em decomposição 
junto com o composto orgânico, diminui 
muito a manutenção da adubação também”, 
explicou Julhiana Costal, permacultora 
do ArboreSer, espaço agroecológico que 
dissemina práticas de plantio.

Insatisfação e
busca de alternativas

“Percebemos cada vez mais a insatisfação 
das pessoas com o que está sendo oferecido 
para elas nos mercados e nas feiras. Quanto 
mais as pessoas têm acesso à informação 
do grau de contaminação que está o nosso 
alimento, mais elas querem retornar ao 
processo de cultivar, se tornar um agente 
participativo também do meio de produção 
do nosso alimento”, disse Julhiana. 

Por conta disto, a agricultura urbana vem 
conquistando cada vez mais interessados, 
dentro do contexto da agroecologia e do 
consumo de produtos sem agrotóxicos. 
Afi nal, por meio de hortas urbana, é pos-
sível ter uma alimentação mais saudável 
e até gerar renda. Essas hortas podem 
estar diretamente no solo, em canteiros 
suspensos ou em vasos.

Diferente da agricultura tradicional, mui-
tas vezes, as pessoas não tem conhecimento 
técnico nem muito tempo disponível para 
cuidar do plantio. A técnica de plantar em 

O cultivo em palha traz várias vantagens sobre o sistema convencional.

Técnica de plantio em palha reduz 
necessidade de irrigação e adubação

Uma técnica de plantar, que diminui as necessidades de irrigação e adubação das plantas para quem 
tem pouco tempo para cuidar de pequenas hortas urbanas, está tendo boa receptividade em São Paulo
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palha diminui a necessidade de irrigação e 
adubação para quem tem pouco tempo para 
cuidar da horta, além de deixar o recipiente 
leve, podendo ser deslocado facilmente.

Segundo Julhiana Costal, as pessoas podem 
encontrar palha no fi nal de feiras, já que os 
feirantes a utilizam para embalar as frutas e 
depois descartam. “Geralmente fazemos [o 
plantio com palha] em caixotes de madeira, 
que fi cam muito leves. Quando vamos fazer o 
manejo, é muito fácil mudar de lugar,inclusive 
para colocar em lajes, telhados e em lugares 
que não podem ter sobrepeso”, disse.

Muito agrotóxico
Ela disse que muitas das pessoas que 

procuram a agricultura urbana estão pre-
ocupadas com o consumo de alimento sem 
agrotóxico. “Estamos em momento em que 
nos desconectamos do meio de produção do 
alimento, temos consumido muito alimento 
que vem de uma agricultura convencional, 

cheia de veneno, de agrotóxico. Cada bra-
sileiro está consumindo sete litros por ano 
[de agrotóxico]. Então, acreditamos que 
o resgate do ato de plantar traz muitos 
benefícios”, disse.

Além disso, a permacultora comentou 
que a agricultura traz benefícios para a 
cidade. “Hoje temos nas cidades áreas que 
são quase ilhas de calor. Então, quando você 
planta uma horta, você ajuda a melhorar 
muito o microclima desse espaço, você 
diminui o calor, aumenta a biodiversidade. 
Hoje estamos muito dependentes do campo 
e, quando começamos a plantar na cidade, 
a aumentar a produção de alimento no meio 
urbano, também aumentamos a resiliência 
da cidade”, avaliou.

A ofi cina de plantio em palha vai aconte-
cer também no próximo dia 27 de agosto 
no Sesc Vila Mariana, às 11h00. A atividade 
é gratuita e a retirada de ingressos começa 
uma hora antes (ABr).
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O pretendente: WESLEY DAGUES PITTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar mecani-
co, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Cesar Rodrigues Pitta e de Solange de Goes Dagues 
Pitta. A pretendente: CAROLLINE DE AVILA MEDEIROS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/11/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos da Silva e de Silmara de 
Avila Medeiros Silva.

O pretendente: APARECIDO LOIOLA DE SANTANA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão bancario, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/10/1994, residente e do-
miciliado Rua Mário Sammarco, 52, Jardim Nélia, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Aparecido Loiola de Santana e de Maria Aparecida de Souza Silva Santana. A 
pretendente: LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia 21/09/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Rodrigues Fernandes e de 
Edneuza Aparecida de Oliveira.

O pretendente: EDSON SERQUEIRA BISPO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia 19/12/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Serqueira Bispo e de Maria 
Gilza Cordiano. A pretendente: LILIAN PINHEIRO GAMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/08/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jansen Dermival Ferreira Gama e de Maria Olivia de 
Souza Pinheiro.

O pretendente: WILLIAM MARTINS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 05/02/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Pastor de Lima e de Maria Raimundo de Lima. A 
pretendente: FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCISCO, estado civil divorciada, 
profi ssão piloteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/09/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Filho e de Odete Aparecida Alves 
de Oliveira Francisco.

O pretendente: RODRIGO DIMAS AGUIAR PAES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de montagem, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia 07/04/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Donizete Paes e de Valdeniz de Aguiar. A 
pretendente: JÉSSICA CAROLINA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Salvador, BA, no dia 06/01/1990, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Barbosa de Sousa e de Claudia 
Regina Santos Alves.

O pretendente: JONATAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de fi bra optica, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/05/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Pereira da Silva e de Maria de Lourdes 
da Silva. A pretendente: INGRID SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aprendiz de auxiliar de farmacia, nascida em Suzano, SP, no dia 22/05/1995, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Alexandre da Silva e de Rosevania 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: REGINALDO ARAÚJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Salvador, BA, no dia 29/08/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Santos e de Magnólia Araújo de Oliveira. 
A pretendente: MERCIA MANOELA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascida em Ilheus, BA, no dia 05/06/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Barbosa de Sousa e de Claudia Regina 
Santos Alves.

O pretendente: SEBASTIÃO FLÁVIO GOMES DE MOURA, estado civil solteiro, profi s-
são porteiro, nascido em Macaíba, RN, no dia 09/01/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira de Moura e de Severina Gomes da 
Silva. A pretendente: LUANA MICHELLE SERRA FERREIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Monção, MA, no dia 03/04/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Lino Ferreira e de Maria de Fátima Serra Ferreira.

O pretendente: ALEF DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/09/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos José Barbosa e de Damiana Taveira da Silva. A 
pretendente: THAINARA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 19/04/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Fernando Gomes dos Santos e de Cicera Taveira da Silva.

O pretendente: PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista de carro de passeio, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia 31/05/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deoclides Elias de Oliveira 
Filho e de Edna Ferreira de Souza. A pretendente: MARIA JACILENA DO AMARAL 
AMARO, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira geral, nascida em São José do 
Egito, PE, no dia 11/11/1981, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de Jose Amaro Sobrinho e de Aila Maria do Amaral Amaro.

O pretendente: MANUEL DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão encana-
dor, nascido em Santo Estevão, BA, no dia 06/02/1956, residente e domiciliado em Suzano, 
SP, fi lho de Francisco Pires da Rocha e de Liberina de Oliveira Rocha. A pretendente: 
DÉBORA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA, estado civil viúva, profi ssão autonoma, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia 03/02/1961, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Tomaz Ribeiro dos Santos e de Olindina Nascimento dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão coperario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 20/12/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josimar Francisco de Amorim e de Ana Vladia da Silva Costa. A pre-
tendente: STEPHANIE NUNES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manuseadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 24/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ilton Antonio Anselmo de Souza e de Maria de Fatima Pinto Nunes.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão entregador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 31/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Renildo Nunes Ramos e de Rosana Ribeiro Ramos. A 
pretendente: MONICA PAULA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 11/05/1997, residente e domiciliada neste distrto, São Paulo, SP, 
fi lha de Marli Paula da Silva.

O pretendente: DANIEL ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motofrentis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/01/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Antonio da Silva e de Onofra Maria de Jesus da Silva. 
A pretendente: CLEIDE SANTOS BORGATTO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 27/08/1962, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alvaro Borgatto e de Guiomar Santos Borgatto.

O pretendente: JASON SCOTT BLACKBURN, estado civil divorciado, profi ssão agente 
penitenciário, nascido em Utah, Estados Unidos da América, no dia 22/05/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brett A Blackburn e de Janet Grace 
Lambertsen. A pretendente: KATIA MARIA MARTINS MACHADO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Central, BA, no dia 19/10/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dalvo Ferreira Machado e de Laurentina 
Ferreira Martins.

O pretendente: GERSON DOUGLAS VENANCIO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de PCP, nascido em Guarulhos, SP, no dia 11/07/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerci Lemes dos Reis e de Solange Venancio da 
Silva. A pretendente: ANAGÉLIA ANGELIM LOPES, estado civil solteira, profi ssão baba, 
nascida em Boa Viagem, CE, no dia 03/02/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José de Sousa Lopes e de Odélia Angelim Lopes.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia 15/11/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Miguel da Silva e de Joséfa Rodrigues de Araújo. 
A pretendente: SUELI DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP, no dia 13/01/1971, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Almeida e de Maria Antonieta Lores de Almeida.

O pretendente: ÉD CARLOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 20/01/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elza Maria de Jesus. A pretendente: LUCIANA GAMA CARDOZO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/07/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Cardozo Neves e 
de Iraci Gama Cardozo.

O pretendente: NIELSON DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 31/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Neilson Vieira de Almeida e de Edjane Cristina Alves da Silva. A pre-
tendente: DAYANE DURÃES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 31/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Coelho de Souza e de Iracilda Moreira Durães.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão enfestador, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/09/1992, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Cortes Ferreira e de Giuleza da 
Silva Rodrigues. A pretendente: BRENDA RAQUEL RODRIGUES GOUVEIA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/03/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josineide Rodrigues Gouveia.

O pretendente: ALEXSANDER RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/11/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailson Cruz de Jesus e de Elisangela Rodrigues de 
Souza. A pretendente: RAFAELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rogerio Dias de Almeida e de Patricia de Oliveira Almeida.

O pretendente: CARLOS JÚNIOR DE MOURA BRITO, estado civil divorciado, profi ssão 
gari, nascido em Pereiro, CE, no dia 12/01/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos de Castro Brito e de Maria das Graças de Moura 
Brito. A pretendente: TAMIRES CRISTINA SARMENTO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de loja, nascida em São Miguel dos Campos, AL, no dia 07/12/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvânia Sarmento Rodrigues.

O pretendente: BRUNO BARBOSA MENDES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
fi scal de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/02/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Mendes de Sousa e de Raimunda Barbosa. A 
pretendente: GEISLA COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/05/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Francelino de Oliveira e de Celia Viviane Costa.

O pretendente: SEBASTIÃO BORGES, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido 
em Penápolis, SP, no dia 28/03/1959, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Guilherme Borges Pereira e de Maria Elidia da Costa. A pretendente: ANA 
CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 15/12/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Honorato dos Santos e de Neusa Ligeiro dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19/05/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose da Silva e de Efi gênia Conrado Silva. A pretendente: 
JENIFFER CAMILO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 28/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Josias Pereira dos Santos e de Monica de Cassia Camilo.

O pretendente: ANDRE COSTA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido em Ponto Novo, BA, no dia 14/01/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourisvaldo Luis de Andrade e de Maria de Jesus 
Costa. A pretendente: CAMILA FEITOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Denise Feitosa dos Santos.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO MATHEUS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 06/07/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alarico Augusto Matheus e de Vany Aparecida Afonso Matheus. 
A pretendente: ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Carapicuiba, SP, no dia 26/08/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Zumba dos Santos e de Marli Rodrigues de Sá.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/08/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley da Silva e de Ione de Souza Silva. A preten-
dente: FLAVIANE MARTINS BENTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 22/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Bento da Silva Neto e de Maria Cecilia Martins Bento da Silva.

O pretendente: NELSON ALEXANDRE MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão gesseiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/05/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Lopes dos Santos e de Maria José Marinho. 
A pretendente: VIVIANE FARIAS LOMANTO, estado civil solteira, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/05/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Paulo Santos Lomanto e de Selma Farias dos Santos.

O pretendente: ISAC LOBE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 10/04/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jurandir Ferreira da Silva e de Rosilene Pereira Lobe da Silva. A pretendente: 
BRENDA ABREU DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 22/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Wilson dos Santos e de Aldineide Maria de Souza Abreu Santos.

O pretendente: JOSIEL COELHO SENA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nas-
cido em Jaru, RO, no dia 12/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ozenir Vieira Sena e de Ana Coelho Sena. A pretendente: TAISA MARIA DE 
SOUZA SENA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Santa Terezinha, 
PE, no dia 15/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Vital de Sena Filho e de Damiana Belarmino de Souza.

O pretendente: RODRIGO KREKWSKI, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Suzano, SP, no dia 04/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Waldomiro Krekwski e de Genilda Santos da Silva. A pretendente: TAINÁ DIAS 
PATRICIO DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Suzano, SP, 
no dia 25/10/1997, residente e domiciliada neste dsitrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero 
Patricio de Matos e de Elaine Cristina Dias.

O pretendente: JOSÉ GERMANO PAULINO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Pesqueira, PE, no dia 12/05/1962, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Paulino e de Rita Gracinda Paulino. A pretendente: SÔNIA 
CÁSSIA BRAJIL, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 05/03/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jandira Brajil.

O pretendente: DANIEL SANTOS DOS ANJOS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/09/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Donizete Mendes e de Gilmara 
Santos dos Anjos Mendes. A pretendente: JOICE LIMA DE SOUSA, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/04/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Vasques de Sousa Filho e 
de Nubia Lima dos Santos.

O pretendente: GENIEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão musico, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia 07/03/1970, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gerson Jesus dos Santos e de Maria Laurencia da Silva. A pre-
tendente: TATIANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão bancaria, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 03/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Assis de Oliveira e de Maria Joana de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO DOS SANTOS SALLES, estado civil solteiro, profi ssão em-
presario, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/02/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Jacintho de Salles e de Maria de Lourdes dos 
Santos Salles. A pretendente: SANDRA CASTRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 13/01/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz da Silva e de Neide Castro da Silva.

O pretendente: GILENO CARLOS BATISTA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
encanador, nascido em Jussari, BA, no dia 30/10/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gileno Carlos Batista e de Raimunda Xavier Batista. A pre-
tendente: MARILENE FRANCISCA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 19/12/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orilio Antonio dos Santos e de Ana Francisca de Jesus dos Santos.

O pretendente: ISMAIL DURÃES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/08/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido de Souza e de Iracilda Durães de Souza. A preten-
dente: PATRICIA DOS REIS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão porteira, nascida 
em Januária, MG, no dia 22/01/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Leodino José da Silva e de Idalina dos Reis Coimbra.

O pretendente: LUIZ FERNANDO LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/02/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Leite da Silva e de Tania Marlene Alves da Silva. A 
pretendente: LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Caravelas, BA, no dia 30/09/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Cardoso da Silva e de Maria dos Anjos Mendes 
de Oliveira Silva.

O pretendente: KLAYTON AMÂNCIO MOTA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/05/1987, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Amâncio do Nascimento e de Maria 
Aparecida Campos. A pretendente: LEIDIANE DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/07/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Francisco de Oliveira e de 
Francisca Lima Dantas Batalha Oliveira.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em Itabuna, BA, no dia 07/09/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José de Jesus Carvalho e de Nailsa Barbosa 
da Silva. A pretendente: MARIA PATRICIA SILVA COSTA, estado civil viúva, pro-
fissão auxiliar de produção, nascida em Aracati, CE, no dia 27/12/1978, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luíz Freitas Silva e de Maria 
Josinelde Barbosa da Silva.

O pretendente: ANDRÉ AUGUSTO KROEHN BATISTA, estado civil solteiro, profis-
são gerente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/08/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Augusto Pereira Batista 
e de Elisabete Kroehn. A pretendente: ANDRÉIA LOPES DE ALMEIDA ALVES, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mairiporã, SP, no dia 26/07/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Alves e de Sedir 
Lopes de Almeida Alves.

O pretendente: SERGIO PEREIRA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia 15/11/1976, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Pereira Xavier e de Irailda Rosa Rocha Xavier. A pretendente: 
ÉRIKA DE OLIVEIRA FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 02/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Soares Feitosa e de Lucinda Ferreira de Oliveira.

O pretendente: MARCOS SIMPLICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/03/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Simplicio da Silva e de Maria Conceição da 
Silva. A pretendente: MÔNICA SANTOS DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
higiene, nascida em Araci, BA, no dia 04/05/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Santana Dias e de Maria Barreto dos Santos.

O pretendente: GEODIVAL FLORENCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Itabuna, BA, no dia 03/09/1961, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Érico Florencio da Silva e de Hildenes Maria da Silva. A 
pretendente: MONICA ALVES DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 07/05/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Tereza Alves de Lima.

O pretendente: ALVARO TITO DAMASIO GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão atendente de restaurante, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
13/07/1995, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Isagui 
Damasio Gonçalves e de Maria Aparecida Damasio Gonçalves. A pretendente: 
REGIANE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/06/1995, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renato Rodrigues da Silva e de Celia 
Aparecida dos Santos da Silva.

O pretendente: FRANCISCO RICARDO MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/05/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribamar Magalhães e de Francisca Ira-
nilda Rocha Magalhães. A pretendente: SHEILA LEMOS CUNHA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/05/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco da Cunha e de Adelucia 
Ferreira de Lemos Cunha.

O pretendente: VITOR MELO RIBEIRO DE DEUS, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/11/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilson Ribeiro de Deus e de Zenaide Aparecida 
de Melo. A pretendente: LETÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/05/1997, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitanei Jesus dos Santos e de Débora 
Gonçalves dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: TIAGO DA SILVA FERRO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia 03/07/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Laurindo Ferro e de Maria do Socorro da Silva 
Ferro. A pretendente: NATALI MORAES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/01/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival de Almeida e de Maria 
Telma Morais Santos.

O pretendente: WALTER RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/11/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Rodrigues da Silva e de Lindinalva Bento 
Rodrigues da Silva. A pretendente: THALITA NASCIMENTO DE MORAIS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente contabil, nascida em Recife, PE, no dia 29/03/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Batista de Morais 
e de Ana Maria da Conceição.

A pretendente: MANOELA SILVA ANDRADE DA ROSA, estado civil divorciada, profi s-
são atendente, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 20/12/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo Andrade da Rosa e de 
Edvalda da Silva Rosa. A pretendente: CLAUDIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia 11/07/1974, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Furtunato da Silva e de Ana de 
Lourdes Fortunato da Silva.

O pretendente: FABIO BARRETO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 30/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Leite Ribeiro e de Sonia Maria Barreto Santana 
Leite Ribeiro. A pretendente: ANDRESSA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/01/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Airton da Silva e de Rosana 
Gomes dos Santos Silva.

O pretendente: ALEKSANDRO ELOY DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 10/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lourival José da Silva e de Wilma Eloy da Silva. A pretendente: 
JOSIANE ROSA ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de expedição, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 03/12/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cosmo Antunes e de Mercedes Rosa.

O pretendente: CLEITON RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
montador de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/03/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Vera de 
Oliveira Santos. A pretendente: MICHELE DE SANTANA BARROS, estado civil sol-
teira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/11/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Clementino de Barros e de 
Idaci Jesus de Santana.

O pretendente: LUCIANO PEDREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
carteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/07/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clementino Paulo dos Santos e de Ilza Pedreira dos 
Santos. A pretendente: CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/11/1980, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lins dos Santos Neto e de Tereza 
Gomes de Almeida dos Santos.

O pretendente: DERNILTON SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
pizzaiolo, nascido em Lapão, BA, no dia 08/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Dermivaldo Oliveira de Almeida e de Elizabete 
Anselmo dos Santos. A pretendente: GESSIONEIDE GOMES DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Irece, BA, no dia 20/05/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adailton da Silva Lima e de 
Luzidete Gomes de Lima.

O pretendente: THIAGO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão instrutor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 23/04/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Vicencia Gonçalves. A pretendente: JUCEINA TAINÃ OLIVEIRA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
13/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jucélio Alves 
de Lima e de Jucelí Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: SÉRGIO MOREIRA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 21/11/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Ferreira Ramos e de Quiteria Moreira Ramos. A pretendente: INGRID 
RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 09/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juarez Rodrigues de Almeida e de Francimar Tomaz da Silva Oliveira.

O pretendente: EDGAR KENITI KONNO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia 14/02/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hiroshi Konno e de Katumi Suwabe Konno. A pretendente: MARCIA HIFUMI, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/05/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lauro Issao Hifumi e de 
Tereza Massui Hifumi.

O pretendente: JEPSON DAUTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Barreiros, PE, no dia 20/02/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Amaro da Silva e de Helena Carneiro dos Santos. A pretendente: 
ANA KELLY CALIXTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 17/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio José da Silva e de Marilene Calixto Silva.

O pretendente: LUCIANO ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nas-
cido em Itabuna, BA, no dia 06/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo Eduardo Alves do Nascimento e de Maria Lúcia Santos. A pretendente: 
FABIANA RIBEIRO MARIANO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Volta 
Redonda, RJ, no dia 03/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Evangelista Mariano e de Rosângela Ribeiro Mariano.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Curaçá, BA, no dia 15/03/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Silva Menezes e de Eva Gomes Menezes. A 
pretendente: KATHERYN BARROS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 12/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Darcio Valentim Pereira e de Sonia Aparecida de Barros Pereira.

O pretendente: CLEBER DA MOTTA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Suzano, SP, no dia 07/09/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Braz Vieira e de Maria Luisa da Motta Vieira. A pretendente: 
DAMIANA BARBOZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Boqueirão dos Cochos, PB, no dia 14/04/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Barboza da Silva e de Rita Filha da Silva.

O pretendente: JOCILENE PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Olindina, BA, no dia 04/05/1973, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdice Pinheiro dos Santos. A pretendente: SUELI 
PAIVA DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 08/11/1959, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Benedicto Paiva Sobrinho e de Guiomar Alves de Paiva.

O pretendente: EVALDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em Aliança, PE, no dia 27/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edilson Jose da Silva e de Marlene Dionisio Ferreira. A pretendente: 
SARAH GONZALEZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia 08/05/2001, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Antonio de Oliveira e de Andreia Gonzalez de Almeida.

O pretendente: TIEGO LUIZ DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 15/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Luis Domingos e de Maria Aparecida Domingos. A pretendente: 
JULIANA CARVALHO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Cotia, SP, no dia 19/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jairo Carvalho de Souza Filho e de Maria Aparecida Martins de Souza.

O pretendente: JOAB DE SOUSA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão soldado do exército, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 24/03/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose de Arimateia Rabelo de Lima e de Lucia Marta Paula de Sousa 
Lima. A pretendente: SAMIRES MACEDO LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 30/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adilson Dias Lima e de Vera Lucia de Macedo Freitas.

O pretendente: VINICIUS MUNIZ ANDOLFATO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/05/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Andolfato e de Simone Muniz Andolfato. 
A pretendente: ANA KAROLINE MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/05/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Monteiro da Silva e de Marcela Alice Lopes.
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