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“Há muitas razões 
para duvidar e uma 
só para crer “.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1987)
Poeta brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,29% Pontos: 
72.128,83 Máxima de +0,3% 
: 72.141 pontos Mínima de 
-0,35% : 71.671 pontos Volu-
me: 5,41 bilhões Variação em 
2017: 19,76% Variação no mês: 
1,83% Dow Jones: feriado nos 
EUA Pontos: -  Nasdaq: feriado 
nos EUA Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1376 Venda: R$ 3,1381 
Variação: -0,22% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1383 Venda: R$ 
3,1389 Variação: +0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,29% ao 
ano. - Capital de giro, 11,98% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA Varia-
ção: - - Ouro BM&F (à vista) Cotação: 
134,400 Variação: +1,36%.

Cotação: R$ 3,1495 Variação: 
-0,13% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1893  Venda: US$ 1,1897  
Variação: +0,33% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7310 Venda: R$ 
3,7330 Variação: +0,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6700 Ven-
da: R$ 3,8830 Variação: estável.

Futuro: +0,23% Pontos: 72.845 
Máxima (pontos): 72.850 Míni-
ma (pontos): 72.280. Global 40 
Cotação: 937,233 centavos de 
dólar Variação: +0,03%.

O custo médio mensal 
de um magistrado 
foi de R$ 47,7 mil ao 

longo do ano passado, aponta 
o levantamento “Justiça em 
Números”, divulgado ontem 
(4), pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O número 
engloba não apenas a remu-
neração dos magistrados, 
mas também encargos sociais 
e despesas com passagens 
aéreas e diárias, entre outras. 
No levantamento anterior, a 
média mensal de um magis-
trado brasileiro - categoria 
que inclui juízes, desembar-
gadores e ministros - tinha 
sido de aproximadamente 
R$ 46,2 mil.

Os dados são de 2016 e 
dizem respeito a 90 tribunais: 

     

Magistrado brasileiro custou, 
em média, R$ 47,7 mil por 
mês em 2016, diz CNJ

quatro tribunais superiores, 
cinco tribunais regionais fe-
derais, 24 tribunais regionais 
do trabalho, 27 tribunais regio-
nais eleitorais, 27 tribunais de 
Justiça e 3 tribunais de Justiça 
Militar estaduais. Os ministros 
do STF não foram incluídos 
nesse levantamento. O custo 
mensal por magistrado depen-
de do tribunal, variando de R$ 
8.782 (nos tribunais regionais 
eleitorais) a R$ 53.784 mil (na 
Justiça Militar).

Nos Tribunais de Justiça dos 
Estados, a média mensal por 
magistrado foi de R$ 49.093. 
O TJ do Piauí teve a menor 
média entre os TJs, de R$ 
23.387, enquanto o do Mato 
Grosso do Sul apresentou a 
maior, de R$ 95.895, aponta o 

levantamento divulgado pelo 
CNJ. Nos tribunais superiores, 
a média mensal por magistrado 
foi de R$ 41.502. As despesas 
totais do Poder Judiciário so-
maram R$ 84,8 bilhões no ano 
passado, o que signifi ca um 
aumento de 0,4% em relação 
a 2015.

Durante a abertura do XI 
Encontro Nacional do Poder 
Judiciário na tarde de ontem, 
em Brasília, a presidente do 
CNJ e do STF, ministra Cármen 
Lúcia, defendeu a divulgação 
de dados dos tribunais com 
transparência. “O Poder Ju-
diciário quer se mostrar para 
se aperfeiçoar e com isso 
contamos com a colaboração 
da sociedade, das academias, 
dos órgãos. Sabemos que há 

Ministra Cármen Lúcia apresenta o anuário Justiça em Números 2017,

na Reunião Preparatória do XI Encontro Nacional do Judiciário.

números que podem ser ques-
tionados e serão”, discursou 
Cármen. 

“É o próprio Poder Judiciário 
que tem tido o cuidado de se 
mostrar. O Poder Judiciário 
não mantém nenhum inte-

resse nem pode se mostrar 
de qualquer forma encoberto 
pelo quer que seja, e não é 
assim que tem se compor-
tado”, completou. Cármen 
destacou que é do interesse 
do Judiciário apresentar a 

melhor jurisdição para todos 
os brasileiros. “Queremos ser 
um Poder Judiciário muito 
melhor para o Brasil. Quando 
alguém desacredita na Justi-
ça, desacredita no Estado”, 
afi rmou a ministra (AE).

Prefeito João Doria.

São Paulo - O prefeito João 
Doria considerou ser um “pri-
vilégio” o PSDB ter dois po-
tenciais candidatos às eleições 
presidenciais do ano que vem. 
“É um privilégio para o PSDB ter 
dois nomes lembrados, mostra 
a força do partido”, comentou o 
prefeito ao responder perguntas 
de jornalistas sobre a disputa 
pela indicação da sigla entre 
ele e seu padrinho político, o 
governador Geraldo Alckmin.

Após participar de fórum da 
revista Exame, Doria reiterou 
que não vai participar de pré-
vias do partido contra Alckmin, 
algo que, segundo ele, não faz 
sentido em virtude da relação 
de “amizade, respeito e consi-
deração”. “Se essa for a decisão 
fi nal da Executiva do PSDB, 
não vou disputar a prévia”. 
Ele evitou, porém, descartar o 
lançamento de sua candidatura 
na hipótese de o PSDB abrir 
a consulta interna, o que, por 
sua posição de não disputar as 
prévias contra o pré-candidato 

Ministro do STF, Luiz Fux.

Brasília - No discurso mais 
contundente da abertura da 
Reunião Preparatória para o 
XI Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, o ministro Luiz Fux, 
do STF, disse ontem (4), que 
há movimentos que procuram 
enfraquecer a fi gura do juiz e 
que só o Poder Judiciário pode 
levar o Brasil a um porto seguro. 
“Que nós estejamos atentos 
para atos de grandeza. Mas 
também muito atentos para 
movimentos recentes que pro-
curam minimizar, enfraquecer 
a fi gura do juiz, a instituição do 
Poder Judiciário. Há várias es-
tratégias para se chegar a esse 
ponto”, discursou Fux, sendo 
interrompido por aplausos do 
público, que lotou um auditório 
do TSE, palco do evento orga-
nizado pelo CNJ.

“De sorte, que a primeira 
reação é através de atos de 
grandeza, sem dúvida alguma. 
E a segunda é termos a cons-
ciência de que a situação que 
está aí leva o Brasil ao naufrágio 
e só o Poder Judiciário pode 
levar a nossa nação a um porto 
seguro”, completou o ministro, 
que assumiu interinamente 
a presidência do TSE com a 

Pela primeira vez em quase 
80 anos, em 2017 o Brasil de-
verá ter superávit de energia, 
segundo o Boletim Mensal de 
Energia, documento elaborado 
pela Secretaria de Planejamen-
to e Desenvolvimento Ener-
gético do Ministério de Minas 
e Energia, divulgado ontem 
(4). Esse é o melhor resulta-
do desde 1940, ano inicial de 
disponibilidade de estatísticas 
globais de energia.

Segundo o boletim, a estimati-
va de Oferta Interna de Energia 
Elétrica deste ano é de 631,7 
terawatts-hora (TWh), o que 
corresponde uma elevação de 
1,9% na comparação com 2016. 
Já a proporção de fontes reno-
váveis deve permanecer acima 
de 80% este ano. O superávit 
é resultado das altas taxas de 
crescimento na produção de 
petróleo e de gás natural, as-
sociadas a uma baixa demanda 
global de energia. A produção 
de petróleo acumula alta de 
10,9% até junho, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Em junho, o aumento 
foi de 5%. Já a produção de gás 
natural cresceu 8,9% no ano e 
7,4% até junho.

Presidente da República em 

exercício, Rodrigo Maia.

Gasolina aumenta 
hoje 3,3%

A Petrobras anunciou para hoje 
(5) novo aumento da gasolina de 
3,3% e do diesel de 0,1%. Nos 
últimos reajustes consecutivos, a 
gasolina acumulou acréscimo de 
preço de 11,2% desde o dia 31 de 
agosto e o diesel fi cou 8,94% mais 
caro desde o dia 29. O aumento 
é nas refi narias e está de acordo 
com a nova política de preços da 
estatal, que utiliza como base “o 
preço de paridade de importação, 
que representa a alternativa de 
suprimento oferecido pelos princi-
pais concorrentes para o mercado 
- importação do produto”.

Para o consultor Adriano Pires, 
sócio-fundador e diretor do Cbie, é 
uma boa política porque os reajus-
tes diários banalizam os aumentos 
ou reduções e “tiram a gasolina e o 
diesel da primeira página do jornal. 
A gente tinha uma cultura no Brasil 
de achar que preço de gasolina 
e diesel é diferente do preço do 
leite, do arroz, do feijão, e sempre 
fi cava aquela expectativa, quando 
é que vai anunciar o aumento da 
gasolina, o aumento do diesel, daí 
dava primeira página do jornal e o 
cara aumentava o pão na padaria, 
o refrigerante e a cachaça no mer-
cado”, argumentou (ABr).

O presidente da República em 
exercício, Rodrigo Maia, defen-
deu ontem (4) a privatização 
das empresas públicas durante 
o Fórum Exame, voltado a em-
presários, na capital paulista. 
“Não precisamos privatizar para 
zerar o defi cit público, mas para 
ter certeza de que sabemos que, 
nas mãos do setor privado, [as 
empresas] são mais efi cientes”, 
disse., ao levantar também a 
questão da estabilidade do em-
prego no setor público. “Existem 
áreas em que será necessária 
alguma estabilidade, outras não 
são necessárias”. 

O presidente em exercício 
citou como argumento para 
uma possível mudança no sta-
tus dos servidores a falta de 
recursos para a Previdência 
pública não apenas em âmbi-
to federal, mas também nos 
estados brasileiros. Sobre a 
análise de uma possível nova 
denúncia a ser oferecida pela 
Procuradoria-Geral da Repúbli-

Novas estações do metrô 
O Metrô vai iniciar amanhã (6), 

a operação assistida das estações 
Alto da Boa Vista, Borba Gato 
e Brooklin, que estarão abertas 
gratuitamente de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 15h, em um novo 
trecho de 2,8 km da linha 5-Lilás. 
A operação nesse formato segue o 
padrão internacional para a aber-
tura de novas estações de metrô e 
deve ser ampliada gradativamente 
até chegar ao funcionamento pleno. 

Teste nuclear norte-coreano foi 

o maior já registrado.

A ONU anunciou que o teste 
nuclear realizado no fi m de 
semana pela Coreia do Norte 
foi o mais potente já registrado 
na história. A declaração foi 
dada pelo subsecretário-geral 
da ONU, Jeffrey Feltman, du-
rante a reunião de emergência 
do Conselho de Segurança 
convocada ontem (4), em Nova 
York, devido ao teste nuclear 
realizado por Pyongyang com 
uma bomba de hidrogênio. O 
impacto da explosão provocou 
um terremoto de 6,3 graus na 
península coreana. A reunião 
foi convocada por Estados 
Unidos, Japão, Coreia do Sul, 
França e Reino Unido. 

Os três primeiros demons-
tram diariamente sua insatisfa-
ção com as atividades militares 
e as ambições nucleares do 
líder norte-coreano, Kim Jong-
-un. A representante dos EUA 
na ONU, Nikki Haley, pediu que 
o organismo “adote as medidas 
mais forte possíveis” contra o 
país, além de criticar a “lentidão 
e a fragilidade” da comunidade 
internacional nesse assunto. 
“Quem continuar fazendo ne-
gócios com a Coreia do Norte, 
estará ajudando o regime”, 
acusou Haley, alfi netando a 
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Maia defende privatizações e questiona 
estabilidade no emprego público

Segundo Maia, a previsão é de 
que a reforma da Previdência 
entre em votação em outubro 
e que a maior difi culdade será 
conseguir os votos necessários 
para a aprovação em primeiro 
turno. “O problema não é a data, 
é ter voto para votar. Hoje tem 
menos votos do que antes”, 
declarou. Ele calcula que, 
atualmente, não será possível 
alcançar mais que 280 votos, 
quantidade abaixo dos 308 
necessários para uma mudança 
na Constituição.

Maia pretende reverter o ce-
nário. “É questão de trabalhar e 
mostrar a urgência para os par-
lamentares”, disse. Ele afi rmou 
que trabalha todos os dias no 
convencimento dos deputados 
no tema que, segundo ele, ainda 
é polêmico. “Aprovada a refor-
ma da Previdência ainda este 
ano, o impacto na economia ano 
que vem vai ser muito forte e 
vai colaborar com a eleição de 
2018”, defendeu (ABr).

ca (PGR) contra o presidente 
Michel Temer, Maia disse que 
é importante que a questão se 
encerre rapidamente para não 
prejudicar a agenda de refor-
mas. Respeitará as decisões da 
PGR, mas que, se não houver 
embasamento, a denúncia será 
arquivada. “Temos que come-
çar a separar as coisas.

Teste norte-coreano foi 
o maior já registrado

China, parceira comercial de 
Pyongyang, mas que também 
tem demonstrado preocupação 
com as atividades militares na 
região. 

A França e o Reino Unido 
também adotaram a mesma 
posição e pediram mais sanções 
contra a Coreia do Norte. A Chi-
na, por sua vez, defi niu as ações 
de Pyongyang como “erradas” 
e pediu uma atuação imediata 
da ONU (ANSA).

Só o Poder Judiciário ‘pode 
levar a nação à segurança’

viagem ao exterior de Gilmar 
Mendes.

Fux afi rmou que o Judiciário 
vem sofrendo críticas, “às vezes 
fundadas, às vezes infundadas”. 
“Hoje já há uma crítica ao ins-
tituto da delação premiada e 
assim vai, e sem prejuízo, as 
pessoas estão agindo como 
se nada tivesse acontecido. 
São movimentos que a gente 
verifi ca, que tem como escopo 
enfraquecer o Poder Judici-
ário”, comentou o ministro. 
Fux citou como exemplos as 
críticas lançadas à atuação do 
juiz federal Sérgio Moro e ao 
ministro Edson Fachin, relator 
da Operação Lava Jato no STF 
(AE).

Superávit de energia pela 
primeira vez em 77 anos

Conforme as previsões para 
este ano, a demanda total de 
energia deve crescer aproxi-
madamente 1,5% e a demanda 
total de energia elétrica cerca 
de 2%. “As fontes renováveis 
na matriz energética fi cam aci-
ma de 42% e as renováveis na 
matriz de oferta elétrica acima 
de 80%. A energia eólica sobe 
mais de 1 ponto percentual na 
matriz elétrica”, diz trecho do 
boletim.

Em junho, a produção de 
biodiesel cresceu 22,5%, 
com expansão de 3,1% no 
ano (ABr).

A estimativa de Oferta Interna 

de Energia Elétrica é de 631,7 

terawatts-hora.
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‘Privilégio para o PSDB’ ter dois 
nomes para eleições 2018

Alckmin, o forçaria a buscar 
outra legenda. 

“Veremos. No momento sou 
prefeito da cidade de São Pau-
lo”, disse ao ser questionado 
se lançaria candidatura nesse 
cenário. “Serei candidato no 
dia que eu me manifestar 
claramente e tiver o apoio de 
um partido. Mas mesmo assim 
estamos falando do futuro, não 
do presente. No presente, sou 
o prefeito da cidade de São 
Paulo”, reiterou (AE).
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OPINIÃO
Por que tanta 
ansiedade?

Para muitos, o dia 

começa bem cedo, às 

5h da manhã, ou talvez 

um pouco mais tarde, 

às 6h, às 7h. Mas, o fato 

é que as atividades do 

dia a dia têm gerado 

um comportamento 

diferente de 

antigamente: a 

ansiedade!

Levantamos com pressa, 
agitados, preocupados, 
muitas vezes já repassan-

do na cabeça as atividades que 
estão por vir. E, ao fi nal do dia, 
fazemos a mesma coisa antes 
de dormir. Deitamos pensando 
em tudo o que foi feito, o que 
deixamos de fazer, mexemos 
no celular, planejamos o dia de 
amanhã e ainda queremos não 
apresentar nenhum sintoma 
físico e psíquico. Claro que se 
organizar mentalmente para 
as atividades é um exercício 
excelente! Porém desde que 
feito com equilíbrio, sem pres-
são e cobrança.

Diante desse cenário, será 
que o corpo e a mente su-
portam tudo isso por muito 
tempo, sem manifestar ne-
nhuma reação? Não! Muitos 
brasileiros sofrem algum tipo 
de transtorno de ansiedade e 
nem percebem. Seja porque 
se tornou comum ser ansioso 
ou porque não se tem tempo 
nem mesmo de olhar para o 
que está acontecendo consigo.

Atualmente, na América La-
tina, o Brasil é considerado o 
país com maior taxa de pessoas 
com transtorno de ansiedade. 
Este dado foi apresentado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em fevereiro. De acordo 
com a OMS, 9,3% dos brasi-
leiros vivem com algum tipo 
de transtorno de ansiedade. 
Líder no ranking, o Brasil se 
supera as taxas indicadas nos 
demais países da região, que 
tem o Paraguai em segundo 
lugar, com 7,6%, e em terceiro 
o Chile, com 6,5%. 

Tudo isso porque o ser huma-
no tem sido impulsionado a dar 
sempre uma resposta correta 
e imediata diante das pressões 
recebidas. Isso já começa cedo, 
com nossas crianças. Com fre-
quência, ouvimos pais falando 
das necessidades de seus fi lhos 
e assumindo o seguinte dis-
curso: “criança precisa fazer 
esporte, estudar e ter aula de 
língua estrangeira, se quiser 

ser alguém no futuro”. 
E assim, preenchem a agen-

da dos pequenos com respon-
sabilidades que são saudáveis, 
mas que juntas e com cobrança 
de um ideal, se tornam nocivas. 
Desta forma, o ser humano 
vai sendo moldado para um 
mundo urgente, no qual as res-
postas precisam ser corretas e 
imediatas.

Você sabia que ansiedade, a 
grosso modo, é medo de algo 
que não existe, mas gera sensa-
ções reais? É como se olhasse 
para um gato deitado, dormin-
do, inofensivo e enxergasse 
um leão faminto pronto para 
atacar. A situação real é uma, 
mas a forma de ver o problema 
e as situações cotidianas da 
vida é outra.

Ao longo da vida, vamos 
construindo verdades sobre 
nós. 

No entanto, essas verdades 
podem ser saudáveis ou não. 
A questão é, quando essas 
ideias sobre si mesmo não são 
saudáveis, e fi cam expostas a 
este mundo agitado, exigente, 
que espera uma resposta cons-
tantemente. Aí, o que existe de 
pior em nossos pensamentos 
vem para fora.

Por que tanta ansiedade? 
Porque nossos medos mais se-
cretos vão sendo “cutucados” 
e, quando menos esperamos, 
nosso corpo reage com suor, 
calor, dor de barriga, dor de 
cabeça, taquicardia e tantas 
outras coisas. O medo do fra-
casso, de não conseguir, de não 
suportar, de ser abandonado, 
rejeitado, desamparado, hu-
milhado, entre outras ideias, 
assaltam nossos pensamentos, 
gerando um comportamento 
ansioso.

O mundo de hoje é exigente, 
nos expõe muito e descarta o 
que não serve. Todo esse mo-
vimento exige uma resposta 
que muitas vezes não é real e, 
por medo, violentamos nosso 
corpo e nossa mente para 
conseguir dar conta. 

Entretanto, se permitir ser 
humano, real, alguém que não é 
medido pelo que faz, mas pelo 
que é, é um caminho saudável 
para dominar esse mundo tão 
ansiogênico. 

Seja gente, e não um super 
herói!

(*) - É psicóloga, especialista em 
saúde mental, e missionária da 

Comunidade Canção Nova. Atua com 
Terapia Cognitiva Comportamental; 

no campo acadêmico, clínico e 
empresarial.

Aline Rodrigues (*)
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A canção “Imagine”, escrita 
pelo músico John Lennon, ser-
viu de inspiração para um livro 
infantil. A história contará as 
aventuras de uma pomba que 
viaja o mundo inteiro espalhan-
do mensagens de esperança 
e tolerância. O livro ilustrado 
será lançado no próximo dia 
21, data em que é comemora-
do em diversos países o “Dia 
Internacional da Paz”. 

Os lucros serão revertidos 
para a ONG Anistia Internacio-
nal (AI), que tem como hino a 
canção do ex-Beatle. Yoko Ono, 
antiga companheiro de John 
Lennon, transmitiu no prólogo 
do livro toda sua felicidade por 
ver o texto do marido reprodu-
zido na obra. “Devemos tratar 
todas as pessoas de forma igual, 
sem nos importarmos de onde 
são ou se falam outra língua. 
Como a pomba deste livro, que 
aceita todos os outros pássaros: 
tanto lhe faz a cor das suas 
penas ou a forma do seu bico”, 
ressaltou (ANSA).

Presidente Michel Temer cumprimenta o líder chinês Xi Jimping 

durante reunião ampliada de chefes de Estado

e de governo do BRICS, na China.

No último domingo (3), a 
Coreia do Norte anun-
ciou ter feito um teste 

bem-sucedido com uma bomba 
de hidrogênio.

“Expressamos nossa profun-
da preocupação com a atual 
tensão e com a prolongada 
questão nuclear na Península 
Coreana e enfatizamos que 
a situação deve ser apenas 
solucionada por intermédio 
de meios pacífi cos e diálogo 
direto entre todas as partes 
envolvidas”, diz a Declaração 
de Xiamen.

Mais cedo, durante a abertura 
da cúpula, o presidente Michel 
Temer manifestou preocupação 
com os recentes testes nuclea-
res norte-coreanos. 

“Os episódios dos últimos 
dias dão concretude a temores 

ONU alerta para uso 
em excesso da força 
em Mianmar

As Nações Unidas estão “pro-
fundamente preocupadas” com os 
relatos de que forças de segurança 
em Mianmar, a antiga Birmânia, 
estariam praticando excessos em 
operações no estado de Rakhine. 
A área abriga a minoria Rohingya e 
parte da população é muçulmana. 
Segundo agências de notícias, 
dezenas de milhares de pessoas 
teriam fugido do local, por causa 
de confrontos. 

Em nota, o secretário-geral das 
Nações Unidas, António Guterres, 
pediu calma e moderação para 
evitar uma catástrofe humanitária 
e ressaltou a responsabilidade 
do governo de Mianmar de for-
necer segurança e assistência a 
todos que precisam. “Além disso 
é preciso permitir à ONU e aos 
seus parceiros  estender a ajuda 
humanitária que está pronta para 
ser entregue”, diz o texto.

Segundo Guterres, a situação 
atual demonstra a urgência de 
uma forma holística de responder 
ao  que considera as causas com-
plexas da violência em Mianmar. 
Ele conclamou o governo birma-
nês a implementar as recomen-
dações da Comissão Consultiva 
sobre Rakhine. Também elogiou 
os esforços do país vizinho, Ban-
gladesh, para abrigar os birmane-
ses que fogem da violência. Ele 
lembrou que os refugiados devem 
contar com o apoio da ONU e de 
seus parceiros ao chegarem a 
Bangladesh (ONU News).

Papa Francisco recebe membros da 

Comunidade Católica Shalom, de Fortaleza.

O papa Francisco fez uma piada sobre futebol, 
comparando Pelé e Maradona, ao se reunir ontem 
(4) com um jovem brasileiro. “Ouvi Matheus 
falando em português. Queria perguntar: ‘mas 
quem é melhor, Pelé ou Maradona?’”, disse o 
Pontífi ce ao brasileiro de 22 anos, ex-dependente 
químico e membro da Comunidade Católica 
Shalom, recebida em uma audiência no Vatica-
no. Fundada em 1980, em Fortaleza, a entidade 
trabalha com evangelização de jovens. Em seus 
primeiros encontros, a Comunidade Shalom se 
reunia em lanchonetes e pizzarias. Agora, atua 
em vários países. 

O Pontífi ce, que chegou à audiência com 40 
minutos de atraso, respondeu por cerca de 20 
minutos as perguntas dos jovens e destacou 
a necessidade de pregar uma misericórdia 
concreta. O Papa tirou as dúvidas de Juan, um 
chileno de 26 anos; de Justine, uma francesa 
de 25 anos, e de Matheus. Demonstrando bom-
-humor, Francisco fez outras piadas, comentando 
sobre a falta de ânimo dos jovens. “Meu Deus, 
parece que estão dando calmantes para vocês 
dormirem”, brincou (ANSA).

Rocco Morabito, “boss” da ‘Ndrangheta.

Um dos mafi osos mais pro-
curados pela Itália e há 25 
anos foragido, Rocco Mora-
bito, “boss” da ‘Ndrangheta, 
foi preso em Montevidéu, 
confi rmaram as autoridades 
ontem (4). Ele é um dos cinco 
criminosos considerados mais 
perigosos pela Itália. Morabi-
to usava um documento de 
identidade falso uruguaio e 
um passaporte brasileiro em 
nome de Francisco Capeletto.

“Após seis meses de intensa 
atividade de informação e 
inteligência, foi comprovado 
que Morabito tinha obtido 
documentos uruguaios, apre-
sentando uma identifi cação 
brasileira com o nome de 
Francisco Antonio Capeletto 
Souza, nascido em 14 de janei-
ro de 1967, no Rio de Janeiro”, 
informaram as autoridades. 
Morabito, que tinha um man-
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Líderes do Brics condenam testes 
nucleares da Coreia do Norte

Em comunicado da 9ª cúpula de chefes de Estado e de Governo do Brics (grupo formado pelo Brasil, 
a Rússia, Índia, China e África do Sul) na cidade chinesa de Xiamen, os líderes do bloco condenaram 
ontem (4) fortemente os testes nucleares norte-coreanos

longo prazo, o desarmamento 
nuclear é a garantia mais efi caz 
contra a proliferação. O Brasil 
esteve na origem do Tratado 
sobre a Proibição das Armas 
Nucleares, adotado em julho. 
Assinaremos o instrumento 
ainda este mês, em Nova York. 
Trata-se de mais uma conquis-
ta real do multilateralismo”, 
afi rmou.

No documento, os presiden-
tes também condenaram os 
ataques terroristas em todas 
as suas formas e pediram 
que todas as nações adotem 
medidas de combate ao terro-
rismo, incluindo a prevenção 
ao recrutamento de pessoas e 
o bloqueio de fontes de fi nan-
ciamento como as oriundas de 
crime organizado e lavagem de 
dinheiro (ABr).

que parecem ter fi cado nos 
livros de história. Hoje, [é 
importante] encontrar saída 

diplomática para a situação 
tão grave. Em perspectiva 
mais abrangente e de mais 

‘Rei da cocaína’, mafi oso italiano é 
preso após 25 anos

dado de captura da Interpol e já 
havia sido condenado à revelia 
a 30 anos de prisão, foi detido 
em um hotel de Montevidéu, 
sob acusação de chefi ar o tráfi co 
de drogas entre Itália e América 
do Sul nos anos 1988 a 1994. 

Além disso, o governo uru-
guaio citou dois episódios 
envolvendo o mafi oso italiano: 

a tentativa frustrada de levar 
32 quilos de cocaína, em 1993, 
para a Itália; e o carregamento 
de 592 quilos de cocaína que 
saiu do Brasil e foi apreendido 
em 1992 pelas autoridades 
italianas. A Itália informou 
que, nos próximos dias, soli-
citará a extradição do mafi oso 
(ANSA).

Papa: ‘Pelé é melhor que 
Maradona?’

‘Imagine” é 
adaptada para 
livro infantil

O governo do Egito reabriu 
um museu dedicado ao ge-
neral nazista Erwin Rommel, 
considerado uma lenda do 
Exército alemão durante a 
Segunda Guerra Mundial, após 
passar sete anos fechado para 
restauração. Rommel era um 
dos ofi ciais nazistas favoritos 
de Hitler e a sua carreira ser-
viu de inspiração para muitos 
livros e fi lme. Além disso, ele 
ficou mundialmente famoso 
por sua intervenção na África 
do Norte entre 1941 e 1943, no 
comando do Afrika Korps, parte 
do Exército destinado a auxiliar 
as forças italianas.

Por sua audácia e domínio 
das táticas de guerra, Rommel 
recebeu o apelido de “A Raposa 
do Deserto” e entre os árabes 
como “O Libertador”. No entan-
to, ele foi acusado de traição por 
supostamente ter participado 
de uma conspiração para matar 
o ditador nazista Adolf Hitler. 
No museu é possível ver, entre 

Egito reabre museu dedicado a 
general nazista

General alemão Erwin Rommel, ‘A Raposa do Deserto’.
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outras coisas, fotos pessoais 
do general nazista, planos de 
batalha e uma coleção de armas.

Localizado a cerca de 280 
km a oeste de Alexandria, a 
área é uma caverna natural em 
forma de arco. A inauguração, 
realizada em 25 de agosto, foi 
feita no verão para torná-lo 
um ponto turístico. A ideia é 

transformá-lo em um museu 
que remonta a 1977. Para o 
diretor do museu, Mohamed 
El-Sharkawy, bem como o 
Ministério das Antiguidades, 
a reabertura do local é impor-
tante para atrair visitantes para 
a região. “O museu aumentará 
o turismo”, disse El-Sharkawy 
(ANSA).
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O papel da comunicação 
nas empresas

Muito comuns no 

ambiente de trabalho, 

os problemas de 

comunicação entre as 

pessoas podem estar 

relacionados aos mais 

diversos fatores

São diferenças culturais, 
crenças, hábitos, graus de 
autoconhecimento, falta 

de tempo, omissão de informa-
ções e difi culdades de acesso 
dos colaboradores aos líderes e 
dos líderes aos colaboradores. 

Os ruídos da comunicação 
podem interferir diretamente 
dentro da equipe, na empresa, 
no processo de transmissão de 
informações e na capacidade 
dos líderes de criar um espaço 
de confi ança que proporcione 
dados importantes para o bom 
andamento da organização

Antes de identificar quais 
são as possíveis soluções para 
reverter o quadro de problemas, 
é importante entender que o 
significado da comunicação 
pode ser diferente para cada 
pessoa. As palavras podem ter 
conotações distintas para cada 
um e isso cria os milagres e os 
traumas da expressão, o prazer 
e a difi culdade, a distância ou 
a aproximação. Afi nal, os seres 
humanos têm elementos em 
comum, mas também uma pro-
funda diversidade e autonomia.

Muitas vezes, na dinâmica da 
comunicação, não entendemos 
plenamente as motivações do 
destinatário e não conhecemos 
a sua capacidade de elaborar a 
informação recebida. A nossa re-
fl exão se concentra na importân-
cia de desenvolver plena consci-
ência que o destinatário da nossa 
informação é um protagonista 
ativo, que verifi ca, interpreta os 
conteúdos da mensagem e pode 
aceitá-la ou rejeitá-la, pois somos 
diferentes mesmo na comunhão 

de objetivos.
Para melhorar todo o processo 

comunicativo, é preciso que 
uma nova sensibilidade esteja 
presente no contexto empresa-
rial. É preciso atender às novas 
realidades e exigências dentro 
das organizações, as quais 
devem estar relacionadas ao 
fator humano e à valorização do 
potencial, dos relacionamentos 
interpessoais, do trabalho em 
equipe, do indivíduo como um 
todo e com as suas diversidades. 

Todos esses cuidados terão 
como consequência uma aten-
ção maior na comunicação inter-
pessoal. Ela não é uma simples 
passagem de dados, fenômeno 
mecânico entre estímulo e res-
posta, mas uma troca de conhe-
cimentos, informações, emoções 
entre as pessoas envolvidas.

Desta forma, é preciso criar 
uma troca comunicativa que 
envolva elementos não mensurá-
veis, como a emoção, a empatia 
e a experiência pessoal, com 
evidência na complexidade dos 
elementos envolvidos na relação 
entre comunicador, mensagem 
e destinatário. A comunicação 
é o elemento catalisador da 
criação dos contextos necessá-
rios para atingir os resultados 
estabelecidos.

Sei que é fácil dizer que a co-
municação nas empresas é uma 
das ferramentas importantes 
para o sucesso, porém é difícil 
colocá-la em prática. O fato, no 
entanto, é que a refl exão sobre 
esse aspecto é fundamental 
para a solução de situações 
aparentemente insuperáveis. 
Podemos infl uenciar os cenários 
e a realidade, criando o futuro 
que escolhemos.

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista em 

desenvolvimento das competências 
de liderança organizacional e pessoal, 

é referência em ampliar o poder 
pessoal e a autoliderança das pessoas 

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Arara Azul
A população de arara-azul triplicou nos últimos 28 anos, passando de 
1500 indivíduos da espécie em 1990 em todo o Pantanal para mais de 
5 mil aves na região, graças ao Projeto Arara Azul em parceria com a 
Fundação Toyota do Brasil. Nos últimos três anos o Instituto Arara Azul 
iniciou uma nova atividade que apoia ações de proteção da espécie. A 
entidade está com na 4ª edição da campanha “Adote um Ninho”, que 
consiste no apadrinhamento de ninhos, proporcionando a arrecadação 
de recursos e, consequentemente, o fortalecimento do projeto por meio 
da continuidade a ações de pesquisa e monitoramento de ninhos naturais 
e instalação de ninhos artifi ciais na região do Pantanal. Saiba mais em: 
(http://institutoararaazul.org.br).

B - Novo Open Mall 
Situado dentro da estação de mesmo nome, o projeto do Pátio Metrô 
São Bento apresenta um novo conceito que abrange 60 lojas comerciais 
e de serviços, além de um boulevard. O local concebido pelo consórcio 
Scopus Itashopping receberá comércio diversifi cado, lojas de grandes 
marcas e até loja de conveniência. A proposta ainda envolve um amplo 
espaço gastronômico e eventos culturais. O plano de negócios levou em 
conta o público de interesse: fl utuantes, fi xos e ocasionais, bem como os 
residentes numa área de infl uência primária mais restrita, de apenas 10 
minutos de deslocamento a pé. Está estrategicamente posicionado próximo 
a grandes pólos de atração como as ruas comerciais 25 de março, Santa 
Ifi gênia e 15 de novembro. Um verdadeiro conceito de empreendimento 
diferenciado e qualifi cado. Saiba mais em (http://patiosaobento.com.br).

C - Gestão de Franquias
Nos próximos dias 19 e 20, a Goakira, consultoria empresarial focada no 
crescimento e na estruturação de negócios, promove um curso voltado 
para franqueadores, franqueados em potencial e colaboradores de redes 
de franquias. O ‘Gestão que Gera Valor’ deve apresentar estratégias 
para uma boa gestão e a expansão nesse segmento. Serão discutidos 
assuntos como a captação e nutrição de leads, por meio do marketing 
de conteúdo, por exemplo. Além disso, serão abordados processos como 
o recrutamento e a defi nição de um perfi l de franqueados, relaciona-
mento franqueado-franqueador e demais práticas de sucesso. Outras 
informações no site: (http://bit.ly/2vQrq0s).

D - Estágio TIM 
Estudantes em busca de oportunidades têm até o próximo domingo 
(10) para se inscreverem no programa de estágio da TIM. São 200 vagas 
para estudantes da graduação tradicional (universidade) ou tecnólogo 
(escolas técnicas), de diversas áreas como Engenharia, Comunicação, 
Direito, TI, Administração, RH, entre outros. A operadora também oferece 
oportunidades para pessoas com defi ciência. As vagas abertas são para 
Rio de Janeiro; São Paulo e Santo André; Belo Horizonte; Curitiba; Porto 
Alegre; Brasília; Belém e Recife. Os estudantes devem ter previsão de 
conclusão de seus cursos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. 
Inscrições no site: (www.tim.com.br/programadeestagiotim).

E - Graduação em Música 
A UFSCar divulgou o edital contendo o calendário e as regras da seleção 
para ingresso em 2018 no curso de graduação em Música (Licenciatura), 
ofertado na modalidade presencial no Campus São Carlos (www.ufscar.
br). As inscrições para a prova de conhecimento e habilidade em música 
estarão abertas entre os dias 26 de setembro e 30 de outubro. Os interes-
sados deverão se inscrever diretamente no site (www.vunesp.com.br). É 
necessário que o candidato também participe das provas do Enem 2017, 
que irão compor o resultado fi nal da seleção juntamente com o resultado 
na prova de conhecimento e habilidade em música. O curso oferta 24 vagas, 
em turno integral e tem duração regular de oito semestres. 

F - Debate sobre Trump
Na sexta-feira (15), ocorre no Auditório 333 da PUC, um debate sobre “Os 
Estados Unidos de Donald Trump”.  O encontro contará com a participação 
do prefaciador do livro ‘Revelando Trump’, professor Carlos Gustavo Poggio 
Teixeira, e de dois professores convidados, Luiza Mateo e David Magalhães, 
que são docentes do curso de Relações Internacionais da PUC-SP e fazem 
parte do Núcleo de Estudos sobre Política Externa dos Estados Unidos. O 
evento é aberto ao público e tem capacidade para 200 pessoas. O debate 
terá início às 18h.00, na Rua Monte Alegre 984. O evento é gratuito.   

G - Jovens Músicos
Festival voltado para jovens músicos, ‘Imagine Brazil’ já abriu inscrições. 
O vencedor da competição, que realiza sua 3ª edição no País, disputará a 

fi nal internacional na Europa, com todas as despesas pagas. O concurso 
permite a participação de solistas ou grupos de até 8 pessoas, entre 13 
e 21 anos, residentes no Estado de São Paulo. O prazo para concorrer 
se estende até 29 de setembro e os interessados devem preencher o 
questionário no site (http://br.imaginefestival.net/). Além de valorizar a 
mistura de estilos musicais, o festival incentiva o contato com diferentes 
culturas e a troca de experiências. A versão estrangeira do Imagine 
ocorre em cerca de 10 países.

H - Vagas para Trainee
O Magazine Luiza abriu inscrições para seu processo de seleção de 
Trainee de 2018. Durante o processo, o trainee vai passar por integra-
ção, ter experiência nas lojas, conhecer todas as áreas de negócios, 
participar de projetos estratégicos, além de ter acesso a mentoring e 
treinamento. Para se inscrever, o candidato deve ser formado em 2016 
ou ter formação prevista para 2017 em qualquer curso de graduação. 
Os interessados podem residir em qualquer cidade brasileira, desde 
que tenham condições de viajar e se mudar para localidades onde o 
Magazine Luiza esteja presente. Inglês intermediário também é um 
requisito. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 22, pelo 
link (http://www.99jobs.com/magazine-luiza/jobs/11148-programa-
-trainee-2018?preview=true).

I - Rotina dos Médicos 
Há 24 anos a GoldImagem é sinônimo de excelência em serviços de 
medicina diagnóstica nas cidades de Rio Claro, Limeira e Jabotica-
bal – todas no Interior Paulista. Agora a rede está inovando mais 
uma vez, facilitando a rotina dos médicos que solicitam exames a 
seus pacientes. Com o GoldViewer, o especialista poderá ter acesso 
independente e remoto aos resultados e imagens dos exames de 
seus pacientes. O sistema é totalmente online, sem downloads nem 
instalação, podendo ser acessado a partir de um desktop, notebook 
ou smartphone (Android e IOS). Vale a pena conferir. Acesse: (http://
pacsmed.goldimagem.med.br).

J - Slow Medicine 
No dia 7 de outubro, das 8h30 às 17h00, a Associação Paulista de Me-
dicina, em parceria com o Instituto Slow Medicine Brasil, realiza o 1º 
Encontro Brasileiro de Slow Medicine. O evento, na sede da APM, tem 
o propósito de discutir em profundidade a fi losofi a, os princípios e as 
práticas da chamada “Medicina sem Pressa”, que resgata os aspectos 
essenciais da prática médica, como a primazia do tempo na ciência e 
na arte de cuidar, tendo como fundamento a relação médico-paciente. 
Trata-se de uma fi losofi a que busca oferecer atendimento médico de 
qualidade baseando-se nas melhores evidências científi cas. Outras 
informações: (inscricoes@apm.org.br) ou tel. (11) 3188-4200.

A - Arara Azul
A população de arara-azul triplicou nos últimos 28 anos, passando de 

D - Estágio TIM 
Estudantes em busca de oportunidades têm até o próximo domingo 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
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CRCSP FIRMA CONVÊNIO COM A RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL COM FOCO NOS 

ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

convênio de cooperação técnica no dia 28 de agosto de 2017, na 

RFB da 8ª Região, Marcelo Barreto de Araújo.

Os destaques fi caram por conta das atividades de serviços de 

saúde com alta de 21,6%.

Com receitas de R$ 23,8 bilhões, o aumento foi de 5,2%, 
aproximadamente R$ 1,2 bilhão a mais do que em julho 
do ano passado. No acumulado do ano, o faturamento real 

cresceu 3,5%, atingindo R$ 162 bilhões. Nos últimos 12 meses, 
houve um ligeiro aumento, de 0,7%, o primeiro resultado positivo 
após 21 quedas consecutivas.

Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Setor de Serviços 
elaborado pela FecomercioSP com base nos dados de arrecadação 
do ISS do município. Das 13 atividades pesquisadas, oito aponta-
ram crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado. Os 
destaques fi caram por conta das atividades de serviços de saúde 
(21,6%); agenciamento, corretagem e intermediação (16,4%); e 
Simples Nacional (10,1%). Somadas, elas colaboraram positiva-
mente com 4,8 pontos porcentuais (p.p) para o resultado geral.

Os piores resultados foram vistos nas atividades de turismo, 
hospedagem, eventos e assemelhados (-26,9%); e técnico-
-científi co (-10%), que, em conjunto, impactaram negativamente 
com 1,2 ponto porcentual para o resultado geral do setor de 
serviços. Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, a 
queda da infl ação e os juros menores, com o ciclo de cortes na 
taxa Selic, melhoraram a confi ança do consumidor, estimulando 

O mercado fi nanceiro reduziu 
a projeção para a infl ação e 
aumentou a estimativa para o 
crescimento da economia este 
ano. De acordo com o boletim 
Focus, divulgado ontem (4) 
pelo Banco Central (BC), a 
expectativa para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB, a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país), foi ajustada 
de 0,39% para 0,5% este ano e 
mantida em 2% para 2018.

Na última sexta-feira (1º), 
o IBGE informou o PIB do 
segundo trimestre do ano com 
alta de 0,2% na comparação 
com primeiro trimestre, na 
série ajustada sazonalmente. 
Na comparação com o segundo 
trimestre de 2016, a variação do 
PIB foi de 0,3%. A estimativa 
do mercado fi nanceiro para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
caiu de 3,45% para 3,38% este 
ano. Para 2018, a projeção do 
IPCA foi reduzida de 4,20% 
para 4,18%.

As estimativas para os dois 
anos permanecem abaixo do 
centro da meta de 4,50%, que 
deve ser perseguida pelo BC. 
Essa meta tem ainda um inter-
valo de tolerância entre 3% e 
6%. Para alcançar a meta, o BC 
usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 9,25% ao ano. 
A próxima reunião do Copom, 
responsável por defi nir a Selic, 
está marcada para hoje (5) e 
amanhã (6). A expectativas 
das instituições fi nanceiras é 
que a Selic seja reduzida nesta 
reunião em 1 ponto percentual 
para 8,25% ao ano.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. A expectativa 
do mercado fi nanceiro para a 
Selic ao fi nal de 2017 foi mantida 
em 7,25% ao ano. Para o fi m de 
2018, permanece em 7,50% ao 
ano (ABr).
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Faturamento do setor de serviços 
paulistano registrou alta

Em julho, o faturamento real do setor de serviços na cidade de São Paulo cresceu pelo sétimo mês 
consecutivo, em relação ao mesmo mês de 2016

o crescimento das receitas do setor de serviços no município. 
Considerando o caráter heterogêneo das atividades que en-

globam o setor de serviços, a melhora nas receitas, na visão 
da Federação, acaba sendo um bom termômetro da atividade 
econômica geral (AI/FecomercioSP).

Mercado fi nanceiro eleva 
projeção do crescimento 

da economia

Mercado fi nanceiro reduziu de 3,45% para 3,38% estimativa da 

infl ação para este ano.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 11.284.204/0001-18  -  NIRE 35.300.393.775
FATO RELEVANTE

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 360, 4.º andar, conjunto 41, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o NIRE 35.300.393.775, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.284.204/0001-18 (“Companhia”),
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “B”, em cum-
primento ao disposto no artigo 157, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e o
artigo 2 da Instrução CVM n.º 358, de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/2002”), neste ato comunica a
seus investidores e ao mercado em geral o quanto segue: O Conselho de Administração da Companhia
aprovou a celebração, entre a Companhia e a Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (“Paladin”),
com a interveniência da YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. (“YP II”), do Contrato
de Compra e Venda de Quotas (“Contrato de Compra e Venda”), por meio do qual a Companhia vende
para Paladin um total de 10.976.000 (dez milhões e novecentas e setenta e seis mil) quotas de emissão
da YP II, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, de sua titularidade, sendo 9.696.333 (nove mi-
lhões, seiscentas e noventa e seis mil, trezentas e trinta e três) quotas integralizadas e 1.279.667 (um
milhão, duzentas e setenta e nove mil, seiscentas e sessenta e sete) quotas não integralizadas, repre-
sentativas ao todo de 7,84% (sete inteiros oitenta e quatro centésimos por cento) da totalidade do capi-
tal social da YP II (“Quotas”).   Consoante o Contrato de Compra e Venda assinado em 30.8.2017, a
Companhia recebeu, como contraprestação pela transferência, cessão e alienação das Quotas, o mon-
tante total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), pagos em moeda corrente nacional, em parcela
única. A Companhia passa a ser titular de 31.024.000 (trinta e um milhões, vinte e quatro mil) quotas,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, de emissão da YP II, representativas de 22,16% (vin-
te e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) do capital social total e votante da YP II. A Paladin
passa a ser titular de 108.976.000 (cento e oito milhões, novecentas e setenta e seis mil) quotas de emissão
da YP II, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, representativas de 77,84% (setenta e sete intei-
ros e oitenta e quatro centésimos por cento) do capital social total e votante da YP II. A celebração do Con-
trato de Compra e Venda representa a continuidade da parceria entre a Companhia e a Paladin bem como
promoveu um reforço no caixa de curto prazo, permitindo à Companhia fazer frente às necessidades de
consecução de seu plano de negócios para o biênio 2017/2018. A Companhia, em atenção à legislação
aplicável, manterá seus investidores e o mercado informados a respeito do andamento de seus negócios.
São Paulo, 1 de Setembro de 2017. Eduardo Muszkat - Diretor de Relações com Investidores.
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Brasil arruinado,
mas cobiçado

Presenciamos a grande 

crise global do Estado. 

Não dá mais para fi car 

do jeito que está, com 

as nações caindo nas 

mãos de oligarcas ou 

de populistas, sem que 

desempenhem sua 

função corretamente

Há também a crise eco-
nômico-financeira e 
do comércio global. 

No Brasil, uma grande quan-
tidade de estabelecimentos 
comerciais fecharam as portas, 
acabando com mais de 400 mil 
empregos. Trata-se de pro-
blema de grave desequilíbrio 
que exige um olhar sério das 
autoridades que controlam o 
comércio global.

Vivemos a época da demo-
cracia que se alimenta de do-
ações empresariais, recaindo 
a escolha geralmente sobre 
quem recebe mais, o que gera 
um obscuro balcão de negócios 
com os bens públicos para 
atender interesses particula-
res em vez do progresso do 
país. Também evidencia-se 
a crise do Estado que foi in-
chando e perdeu o rumo. Há 
muito dispêndio para poucos 
resultados. 

Mas, com a queda na ativida-
de econômica e na arrecada-
ção, tudo isso vai aparecendo, 
e mesmo assim os aprovei-
tadores não querem largar 
os privilégios. Com o poder, 
buscam fortalecer ainda mais 
a sua posição. Parece que não 
se trata mais de confronto de 
ideologias, mas de luta pelo 
poder e riqueza travada por 
homens que só pensam em 
seus interesses particulares.

Temos um país com as contas 
arrebentadas, que descuidou 
da indústria e do preparo 
das novas gerações e mesmo 
assim é cobiçado, havendo 
muitos postulantes ao posto 
de candidato à presidência 
da república. Mas o que esses 
políticos dizem sobre o futuro? 
Nada. Promessas vãs de aus-
teridade sem propostas claras 
quanto ao futuro, populismo 
oportunista buscando o poder, 
pouca praticidade. 

O Brasil sofre há décadas 
com a gestão desastrada, que 
se iludiu com uma abundância 
fi ctícia. Prefeitos, governado-
res, legisladores, judiciário, to-
dos gastando como as cigarras, 
acima do que arrecadam em 
obras duvidosas. O mau apro-
veitamento da riqueza para o 
desenvolvimento do país é, 
em grande parte, uma questão 
de educação e preparo para 

a vida, com a classe política 
visando vantagens pessoais e 
a população sendo induzida e 
agindo de forma acomodada, 
sem propósitos mais nobres.

O governo tem demonstrado 
que é mau empresário, e tudo 
na mão dele acaba custan-
do mais e gerando perdas. 
Privatizações são impostas, 
mas é lamentável quando isso 
acontece depois do irrespon-
sável acúmulo de dívida que 
não trouxe nenhuma melhora 
importante para o país e sua 
população. Perdem-se ativos, 
mas a dívida permanece. “O 
petróleo é nosso”, dizia o 
povo, mas poucos benefícios 
recebemos dessa riqueza, 
uma vez que os benefi ciados 
são sempre os mesmos: os 
donos do poder. Privatizar tudo 
criando uma taxa permanente 
para as empresas não seria a 
alternativa?

O Estado deveria ser o cria-
dor das oportunidades para 
o crescimento econômico e 
o aumento da produtividade. 
Mas, com a sintonização ego-
ística dos humanos, caímos 
nas várias armadilhas criadas 
para manter os povos no sub-
desenvolvimento. Faltaram 
estadistas sérios e competen-
tes. Incharam e emperraram 
a máquina, e agora ela está 
estagnando. Governos inefi -
cientes, mal-intencionados, 
contaminados. 

Em tudo prevalece a falta da 
verdade. E além de tudo, en-
frentamos o apagão mental, o 
imobilismo do Estado com seu 
modelo retrógrado contami-
nando as empresas. Enquanto 
isso, a educação vai declinando 
e descaracterizando a essência 
humana. Além de melhor pre-
paro dos professores, há de se 
preparar também os genitores 
do presente e do futuro. Do 
jeito como andam as coisas, 
com a irresponsabilidade no 
ato de geração de fi lhos, a 
situação regredirá. 

Precisamos combater o apa-
gão mental e moral apresen-
tando modelos enobrecedores. 
As novas gerações precisam 
desenvolver os seus talentos 
para que estejam aptas e ca-
pacitadas para construir um 
Brasil melhor. Sem a promoção 
desse desenvolvimento, não 
poderá haver futuro de melhor 
qualidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre temas ligados 
à qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br).  E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Três municípios brasileiros tiveram 
eleições no último domingo (3): Abelardo 
Luz, em Santa Catarina; Mombuca e Mai-
rinque, em São Paulo. Nessas localidades, 
os prefeitos eleitos no pleito de 2016 
concorreram graças a recursos obtidos 
na Justiça. No entanto, como os recursos 
foram derrubados, a Justiça Eleitoral 

decidiu realizar novo pleito.
Em Mairinque, o candidato vencedor 

foi Alexandre Peixinho (PMDB). Ele terá 
como vice Jaqueline Pereira Teixeira de 
Lima. Juntos, eles obtiveram 43% do 
total de votos válidos (10.553 votos). 
Em segundo lugar fi cou Binho Merguizo 
(PMDB), com 6.680 votos (27,47% dos 

votos válidos).
Com 52,04% dos votos válidos (1.365 

votos), Maria Ruth Bellanga de Oliveira 
(PR) e o vice Valdemir Mora Pedroso 
foram os vencedores das eleições feitas 
em Mombuca. Em segundo lugar fi cou o 
candidato Formiguinha (PSDB), com 1.258 
votos (47,96% dos votos válidos) (ABr).

 Ministro do STF, Edson Fachin.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Edson 
Fachin decidiu manter em 
segredo de Justiça os áudios 
que revelam conversas do 
empresário Joesley Batista 
e seus advogados, durante o 
processo de negociação do 
acordo de delação premiada 
fechado com a Procuradoria-
-Geral da República (PGR).

Os áudios foram recupera-
dos pela Polícia Federal (PF) 
após a defesa do empresário 
retirar as gravações do pen 
drive que foi entregue aos 
peritos para comprovar a 
veracidade dos áudios que 
foram utilizados para basear 
as primeiras denúncias en-
volvendo as delações da JBS.

Em decisão assinada no 
dia 30 de agosto e tornada 
pública ontem (4) pela Corte, 
Fachin atendeu a um pedido 
dos advogados de Joesley e 

O texto-base foi aprova-
do na madrugada de 
quinta-feira (31), mas 

devido à falta de quórum fi ca-
ram pendentes dois destaques.

A emenda que estava em 
análise quando caiu o quórum 
da Câmara é da senadora Ân-
gela Portela (PDT-RR). Ela 
pretende determinar a aplica-
ção, no orçamento de 2018, de 
recursos mínimos em saúde em 
total equivalente, no mínimo, 
ao apurado segundo o Teto de 
Gastos, acrescidos da taxa de 
crescimento populacional esti-
mada pelo IBGE para o próximo 
ano. O outro destaque é para 
uma emenda do deputado Bohn 
Gass (PT-RS) que visa garantir 
que, no orçamento de 2018, os 
recursos destinados à educação 
em 2017 sejam corrigidos pela 
inflação acumulada no ano, 
acrescidos da taxa de cresci-
mento populacional estimada 
pelo IBGE.

O governo alega que a revisão 
da meta é necessária porque as 

O governo alega que a revisão da meta é necessária porque as despesas

obrigatórias estão crescendo.

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara apro-
vou o projeto do ex-deputado 
Rodrigo Garcia, que autoriza 
a informatização dos proces-
sos administrativos na admi-
nistração pública federal. A 
proposta autoriza o envio por 
meio eletrônico de petições e 
de recursos pelo interessado, 
assim como de atos proces-
suais de qualquer natureza 
praticados pela administração 
pública, desde que contenham 
assinatura digital assegurada 
digitalmente por autoridade 
certifi cadora.

Segundo o relator na co-
missão, deputado Erivelton 
Santana (PEN-BA), a medida 
traz efi cácia ao processo ad-
ministrativo sem prejudicar a 
participação e ampla defesa 
do interessado. “Preservam-
-se os procedimentos atuais 
de informação e de intimação, 
e garante-se a prorrogação de 
prazos nos casos de eventual 
falha do sistema”, disse.

O projeto, no entanto, veda a 
transmissão de intimações por 
meio eletrônico, destacando 
que terá caráter meramente 
informativo a transmissão 
eletrônica de correspondência 
aos interessados, alertando 

Proposta determina que os 

documentos enviados tenham 

certifi cação digital.
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Estão na pauta da reunião 
de amanhã (6) da Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado projetos que alteram o 
sistema eleitoral, com a adoção 
do voto distrital, e o sistema de 
governo no país, instituindo 
o parlamentarismo. Também 
pode ser votada a proposta que 
prevê a redução da maioridade 
penal e tramita em conjunto 
com quatro outras propostas.

O projeto do senador José Serra 
(PSDB-SP), institui voto distrital 
misto nas eleições proporcionais. 
O sistema se aplicaria às eleições 
para a Câmara, às assembleias 
legislativas e às câmaras muni-
cipais. A ideia é que o país seja 
dividido em distritos eleitorais, 
onde o eleitor votará duas vezes: 
uma delas para eleger um repre-
sentante do distrito e outra para 
o partido de sua preferência.

Ao justifi car a proposta, Serra 
faz referência ao declínio de 
legitimidade do sistema políti-
co e partidário. Salienta que o 
mais grave problema é o atual 
modelo eleitoral, baseado em 
imensos distritos – os estados 

Projetos alteram o sistema eleitoral, com a adoção do voto distrital, 

e o sistema de governo no país, instituindo o parlamentarismo.
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Alerta para situação 
dramática sofrida 
pelo Rio São 
francisco

Sem afluentes em Minas 
Gerais, onde nasce, o Rio São 
Francisco está morrendo, aler-
tou ontem (4) o senador Otto 
Alencar (PSD-BA). Ele disse 
que a bacia do São Francisco 
dá mostras de estar compro-
metida. A situação é muito 
grave, afi rmou o parlamentar, 
salientando que em Pirapora 
(MG), à margem direita do rio 
e na margem esquerda, onde 
está o município de Buritizeiro 
(MG), é possivel atravessar o 
São Franciso a pé.

“Fizeram uma ponte lá há 
muito tempo, mas não precisa 
mais da ponte não. Dá para atra-
vessar andando, tal a gravidade 
que vive o Rio São Francisco. 
Todos os seus afl uentes — são 
os principais afl uentes de Mi-
nas Gerais — comprometidos. 
O mais caudaloso é o Rio das 
Velhas, que nasce lá em Ouro 
Preto e passa próximo a Belo 
Horizonte. Recebe ainda esgoto 
in natura de Belo Horizonte! 
(...) No ano passado, pela pri-
meira vez na história da bacia 
do Rio São Francisco, o Rio Je-
quitaí secou. Era um rio perene 
e virou um grande caminho de 
areia”, relatou o parlamentar.

Ele observou que, no momento 
que fala em privatizar a Eletro-
brás, o governo deve saber qual 
a real situação do São Francisco, 
já que as hidrelétricas do rio 
estão com os dias contados. 
Na hidrelétrica de Três Marias 
(MG), apenas uma turbina está 
em funcionamento, e para liberar 
água para consumo humano. Não 
tem vazão afl uente nenhuma e 
tem uma vazão defl uente de 280 
metros por segundo, informou 
Otto Alencar, para abastecimen-
to humano. Não há como o Rio 
São Francisco entregar a energia 
que as hidrétricas prometem, 
sublinhou.

A revitalização do São Fran-
cisco é um caso de vida ou 
morte, disse Otto Alencar. E 
nas últimas décadas nada se fez 
neste sentido, lamentou. Desde 
1980, o Rio São Francisco deu 
sinais de que estava doente, de 
que precisava de tratamento. E 
vem ao longo desses anos todos 
sem que nenhum presidente da 
República tenha se preocupado 
em salvar o rio, fundamental 
para o país (Ag.Senado). 

Congresso deve concluir votação 
da nova meta fi scal ainda hoje

O Congresso Nacional deverá concluir hoje (5) a votação do projeto que autoriza o governo a encerrar 
2017 e 2018 com defi cit fi scal de R$ 159 bilhões. A sessão conjunta foi convocada para as 19h, no 
plenário Ulysses Guimarães

despesas obrigatórias (aquelas 
determinadas pela Constituição 
ou por lei) estão crescendo, 
enquanto as receitas estão em 
queda. Desde 2016, os gastos 
obrigatórios estão acima da re-
ceita líquida da União. A última 
vez que o governo fechou as 
contas com superavit primário 
foi em 2013. Naquele ano, o sal-

do primário fi cou positivo em R$ 
75,3 bilhões. No ano passado, 
o defi cit primário chegou a R$ 
159,5 bilhões.

O acúmulo de defi cits pri-
mários tem como principal 
consequência a elevação do 
endividamento público. A dí-
vida bruta do governo federal 
saltou de 49,3% do Produto 

Interno Bruto (PIB), em 2013, 
para 69,1% do PIB em junho, 
percentual que equivale a R$ 
4,4 trilhões. A dívida bruta é 
o conceito mais amplo sobre 
o endividamento do governo e 
inclui, entre outras, as dívidas 
mobiliária e bancária, e as 
operações compromissadas do 
Banco Central (Ag.Câmara).

Fachin mantém segredo de conversas 
sobre negociação de Joesley

entendeu que as gravações 
devem fi car sob sigilo. Para o 
ministro, as conversas dizem 
respeito a orientações dadas 
pelos defensores a Joesley 
Batista durante o período de 
discussão sobre as “possibili-
dades de sucesso” do acordo 
de delação. A data das conver-
sas não consta no processo e 
não é possível afi rmar se elas 
ocorreram antes ou depois da 
reunião na qual o empresário 

gravou uma conversa com o 
presidente Michel Temer, em 
março, no Palácio do Jaburu.

“O conteúdo desse diálogo, 
ainda que aparentemente 
gravado por um dos interlo-
cutores, ostenta caráter de 
indevassabilidade em razão 
do sigilo assegurado pela lei 
às comunicações entre advo-
gados e clientes, naquilo que 
concerne ao exercício profi s-
sional”, argumentou Fachin.

Voto distrital, parlamentarismo e 
maioridadade penal na pauta da CCJ

– em que os candidatos dispu-
tam votos nas mais diferentes 
regiões, o que faz com que seja 
fraca a identifi cação dos eleito-
res com seus representantes.

A redução da maioridade pe-
nal é tema de quatro propostas 
que tramitam em conjunto. 
Uma delas é a do senador Aloy-
sio Nunes Ferreira (PSDB-SP), 
que abre a possibilidade de pu-
nição de menores de 18 anos e 

maiores de 16 anos pela prática 
de crimes graves. O senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
relator da matéria, apresentou 
um substitutivo pela aprovação 
do texto de Aloysio e rejeição 
das outras três propostas 
matérias. Para ele, a proposta 
de Aloysio estabelece solução 
“tanto racional quanto ponde-
rada” para o problema da delin-
quência juvenil (Ag.Senado). 

Três municípios elegeram prefeitos no domingo

Envio de documentos para 
a administração pública 

por meio eletrônico

sobre o envio de intimação e 
a eventual abertura de prazo 
processual. Santana modifi cou 
o texto para garantir que a in-
formatização seja feita com o 
processo de certifi cação digital 
emitida por meio da ICP-Brasil 
para conferir validade aos do-
cumentos emitidos. O projeto 
ainda será analisado em caráter 
conclusivo pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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“Esta juventude está estragada até o fundo do coração. 

Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão a 

juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz 

de manter nossa cultura.”

 “Não tenho mais nenhuma esperança no futuro 

deste país, se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, 

porque essa juventude é insuportável, desenfreada, 

simplesmente horrível.”

O JOVEM: CONCEITO E PRECONCEITO
Michaelis define jovem como quem “está nos primeiros tempos 

de existência. Que tem a graça e o vigor da juventude.”

Alertavam os latinos, com razão: “omnia definitio periculosa 

est”. Quer pela dificuldade de se enunciar os contornos precisos de 
alguma coisa quer, quiçá, porque definição lembra definitivo, o 
que representa sério problema num mundo em constante mudança. 
Paralela à definição, a conceituação é mais livre: considera jovem 
não apenas quem está “nos primeiros tempos de existência”, 
mas flexibiliza-se para ir além dos trinta anos... Nos anos 60 — época 
da “juventude rebelde” — celebrizou-se a frase: “não confie em 

ninguém com mais de trinta”...
Pode-se aceitar, portanto, o conceito de que é jovem — em princípio 

— quem se acha ao redor dos trinta anos, embora afirme Douglas Mac 
Arthur que “a juventude é um estado de espírito”!

Já o preconceito aparece nas frases da abertura, que mostram que 
os jovens são frequente alvo de críticas quanto a seu modo de agir e 
viver. Críticas bem atuais, não? NÃO MESMO! Eis, respectivamente, 
suas fontes: um vaso de argila das ruínas da Babilônia, de mais ou menos 
4.900 anos e as lamúrias do poeta Hesíodo, há aproximadamente 
4.000 anos!

Na verdade, a juventude foi capaz de manter a cultura, não 
comprometeu o futuro do mundo nem se tornou pior. Ao contrário, 
melhorou. E muito. Hoje há cada vez mais — e cada vez mais cedo — 
jovens brilhando nas mais diversas áreas sociais, políticas, profissionais 
e acadêmicas!

O FATOR EDUCAÇÃO
“Educar é dar à alma e ao corpo toda a perfeição e a beleza de 

que são susceptíveis. ” (Platão, 429 – 347 a.C.)

“A base de todo estado é a educação de sua juventude” 

(Diógenes, 413 – 323 a.C.)

Desde os primórdios, sabe-se da indispensabilidade da Educação 
— com E maiúsculo — para a prosperidade social e econômica de 
um povo. Alertava Pitágoras (c. 570 – 496 a. C.): “Se educarmos a 

criança, não precisaremos preocupar-nos com o adulto”. No 
século XVIII, Kant (1724 – 1804) reitera: “A educação tem por fim 

desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele 

seja capaz. ”

Filosofia à parte, a história contemporânea mostra-nos um país 
destruído física, política, social e economicamente na Segunda Guerra 
Mundial, figurando, apenas 60 anos depois, entre as primeiras potências 
do mundo: o Japão! Seu segredo? Priorizou a EDUCAÇÃO. Dignificou 
o PROFESSOR e QUALIFICOU O ENSINO. O mesmo fez a Coréia e, 
em 30 anos, superou o Brasil e muitos outros países!

O tema fecha aqui. Tem, o Brasil, jovens extraordinários em 
quantidade e qualidade. A educação, porém, deixa a desejar! 

Sem valorização do Magistério 
e qualificação da Escola, tudo 
se torna inócuo, pois sem este 
segundo fator, não há falar em 
binômio!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br 
– jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Língua”. 
Editora JBO. 163 páginas. Preço 
de capa: R$ 40,00. Valor especial 
de promoção: R$ 30,00. Pedidos 
exclusivamente pelo site www.
jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

O jovem e 
a educação: 
um binômio 

crítico
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Qual o tratamento fiscal para a distribuição de lucros nas sociedades 
de profissionais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PODEM SER COMPENSADAS DO AVISO PRÉVIO AS HORAS DO 
BANCO DE HORAS?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que em se tratando de aviso prévio trabalhado que não tenha sido 
feita a opção da redução das duas horas diárias, e sim dos 7 (sete) dias 
corridos, as horas do banco de horas poderão ser compensadas durante 
o aviso prévio, salvo previsão em contrário no acordo do banco de horas.

OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão, a empresa determinou cumprir aviso pré-
vio, mas arrumou outro emprego, podemos efetuar o desconto do aviso, 
qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MULTA POR FALTA DO CAT
Qual o prazo para emissão da CAT e sua obrigatoriedade, uma vez que o 
funcionário informou a empresa posteriormente? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIO QUE PRETENDE PAGAR O INSS ENQUANTO NÃO 
CONSEGUE UM EMPREGO PERDE O SEGURO DESEMPREGO?

Esclarecemos que durante o recebimento do seguro desemprego 
poderá a pessoa contribuir na qualidade de segurado facultativo 
perante a Previdência Social sem perder o seguro desemprego. 
Base Legal – Art.60 do Decreto nº3.048/99.

CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO HORISTA
Como proceder com a legislação e o contrato do funcionário horista? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® SETEMBRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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15ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075721-78.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré ALG 
SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, Rua Serra de Botucatu, 510, apto 6, Vila Gomes Cardim - CEP 
03317-000, São Paulo-SP, CNPJ 01.726.557/0001-77, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de G & G AUTO POSTO LTDA, 
objetivando-se em síntese: que a presente ação seja julgada procedente para declarar a quebra de 
contrato firmado entre as partes decorrente do descumprimento de obrigações contratuais, com a 
declaração judicial de desconstituição do contrato, isentando a autora do pagamento de qualquer multa 
ou cláusula penal, com o reembolso e/ou compensação em favor da autora, e ainda, a condenação das 
requeridas ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a corré 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 úteis, 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 12 de abril de 2016. 

16ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 dias PROCESSO Nº 0030211-54.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luciana Maria de Souza, RG 
20410607, CPF/MF 130.005.988-55 que por este Juízo, Cooperativa de Professores e Auxiliares de 
Administração Escolar - Coopescola lhe ajuizou uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 21.272,68 (atualizado até 
06/04/2016). Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também advertida, 
independentemente de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2017.  

4ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL 
Nº 0003556-84.2017.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia de Lima Menge, na forma da 
Lei etc., FAZ SABER aos réus Felipe Nascimento, CPF 222.886.748-90, e Miguel Angelo Castilho, 
CPF 129.250.918-06, que Instituto Presbiteriano Mackenzie, CNPJ 60.967.551/0001-50, ajuizou-
lhes Ação Monitória que, julgada procedente, condenou-os ao pagamento da quantia de R$ 
27.567,32 (maio de 2017) e ora encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de 
Sentença. Estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado ou apresentem bens a 
penhora, sob pena de, não o fazendo, ser ele acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 do Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens para garantia da 
execução. Fica a parte devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá início 
o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora e de nova intimação, oferecer 
impugnação. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que ser-lhes-á 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001764-
93.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL 
HENRIQUE LIBERATO CAPPARELLI, CPF 382.923.938-62 que, Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 8.115,42 (Out/2013), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes e não pago. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital 
para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou oponha embargos, 
ficando isento de custas, e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena de converter -se 
o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC), sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 
2017. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 13 de Junho de 2017
Data, Hora e Local: No dia 13/06/17, às 11:30h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de
Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Adalberto
Panzenboeck Dellape Baptista; Secretária-Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1)
Tendo em vista a manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resulta-
dos da Companhia deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016. Uma vez aprovados
pela Assembleia Geral, o montante de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no decorrer do
mês de junho de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 389.521/17-6 em 23/08/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006135-49.2016.8. 26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Juliana Morais Bicudo,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reginaldo Honorato RG Nº 21.486.993-3, CPF/MF Nº 189.756.778-
26 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 12.611,97 em Novembro de 2016, que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena
de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC). 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 13 de julho de 2017.                    (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011156-25.2015.8. 26.0007/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Fernanda Batista Dos Santos RG: 38.807.530-2, CPF/MF Nº
337.221.408-03, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por União Social
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 15.508,82, 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),
ou apresente eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do
C.P.C.). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 17 de julho de 2017.                                                                                          (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1001961-08.2015.8.26. 0624 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Rubens Petersen Neto, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Aristeu de Souza Calixtro, Escola, 556, Centro - CEP 18132-000, Apiai-SP, CPF
091.701.558-44, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Indenização
por Dano Material, por parte de Rodovias Integradas do Oeste S.a. Spvias, alegando em síntese: No
dia 04/06/2013 o requerido se envolveu em acidente na Rodovia SP 258, Km 265, com outro veículo,
vindo a colidir contra patrimônio público administrado pela requerente, gerando diversos prejuízos à
mesma, no montante de R$ 4.264,68. Em diversas vezes a requerente tentou realizar acordo
amigável com o requerido para reparação dos danos, porém, todas infrutíferas. Posto isto, requer
seja julgada procedente a presente, condenando o requerido ao pagamento dos danos materiais no
valor acima descrito. 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 (quinze)
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 Tatui, aos 14 de agosto de 2017.                                                                        (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019323-43.2015.8. 26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 42ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anna Dalva Florentino Nagamitsu, Rua Agudos, 236, Rochdale -
CEP 06223-140, Osasco-SP, CPF 259.950.488-05, RG 33.246.988-8, Casada, Brasileiro, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
LTDA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 1.823,28 (03/03/2015) referente as despesas da taxa
de conservação e melhoramentos do lote 08 da quadra AE, loteamento thermas de Santa Bárbara II.
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 03 de julho de 2017.               (05 e 06)

O pretendente: EMERSON MARQUES DA SILVA,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 11/04/1988, 

Lourenço da Silva e de Doraci Marques Domingos da Silva. A pretendente: ALINE DOS 
SANTOS PANDOLFO,
Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliada no Jardim 

Santos Pandolfo.

O pretendente: ANTONIO RENATO CAMILO,
c, estado civil: divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 27/09/1972, 

A pretendente: MARCIA SOBCZAK, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/09/1982, residente 

O pretendente: MARCIO VINICIUS DA SILVA,
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1989, residente e 

Leite Alves da Silva. A pretendente: ALINE NASCIMENTO DE CARVALHO,

de Claudionor Moreira de Carvalho e de Marinalva Ferreira do Nascimento.

O pretendente: MARCOS MESSIAS DO NASCIMENTO,
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 

Messias do Nascimento e de Maria de Lourdes da Paixão Nascimento. A pretendente: 
CAMILA GUEDES FERREIRA,
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 17/03/1986, 

de Neuza Benicio Guedes.

O pretendente: FÁBIO ALÉO MEO,
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 23/11/1988, residente e 

Meo. A pretendente: ROSANGELA SANTOS MORAIS,
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1988, 

Morais e de Sebastiana Souza Freitas Morais.

O pretendente: ALVARO BOMBO, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 15/01/1972, residente e domiciliado na Vila 

pretendente: VERA CRISTINA DE LIMA,
civil: divorciada, naturalidade: em Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 01/10/1970, 

Vera Lúcia de Lima.

O pretendente: MARCIO YUDI BERTI INOKUCHI,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 20/06/1989, 

INGRID AMORIM DE MEIRELES, 

Ipiranga, SP, data-nascimento: 22/09/1987, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, 

Meireles.

O pretendente: GUSTAVO REAL AMORIM CARDOSO,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 

Amorim Cardoso e de Sonia Maria Real Amorim Cardoso. A pretendente: ANNA PAULA 
ANDRADE,
Blumenau, SP, data-nascimento: 08/07/1987, residente e domiciliada na Vila Califórnia, 

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA,
civil: solteiro, naturalidade: em Tupã, SP, data-nascimento: 28/07/1991, residente e 

dos Santos Silva. A pretendente: LUANA DE OLIVEIRA DE JESUS,
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-

Leonardo de Jesus e de Lucineia Maria de Oliveira.

O pretendente: PEDRO NAPOLEÃO FLAUZINO,
solteiro, naturalidade: em Pouso Alegre, MG, data-nascimento: 20/08/1965, residente 

Maria Amélia Flauzino. A pretendente: CLAUDIANE ANDRADE DE SOUZA,
perita contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 13/11/1991, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, 

O pretendente: IGOR BORGES HUK,
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 26/05/1998, residente 

NATALIA CASSIA KERTESZ,
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 11/09/1996, 

Kertesz e de Cecilia Alice Ferretti.

O pretendente: ROBERTSON APARECIDO CANDIDO DA SILVA,
de autos, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 15/02/1961, residente e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São 

MARIA 
JULIMAR DA CONCEIÇÃO,
em Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 29/09/1969, residente e domiciliada no 

O pretendente: ADRIANO LIMA DOS SANTOS,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1978, residente e domiciliado 

Santos. A pretendente: ARIADNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA,
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1978, 

e de Vera Lucia Pereira de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO VAGNER PIMENTEL MAGALHÃES,
de qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: em Tamboril, CE, data-nascimento: 

José Mardonio Alves Magalhães e de Tania Maria Pimentel Magalhães. A pretendente: 
AUDERI DE SOUZA SANTOS,
solteira, naturalidade: em Araripina, PE, data-nascimento: 09/02/1981, residente 

Santos e de Maria Lica de Sousa Santos.

O pretendente: JEFERSON MONTEIRO BASTOS,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 

Celso Lino Bastos e de Ivanilde Ferreira Monteiro Bastos. A pretendente: MAYARA 
SIERRA GAMA,
Capital, Cangaiba, SP, data-nascimento: 07/02/1990, residente e domiciliada no Jardim 

O pretendente: FABIO HENRIQUE BIANCO,
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1979, 

e de Anna Lucy Bianco. A pretendente: ANA FLAVIA WALDOWSKI LAURINDO, 

SP, data-nascimento: 12/03/1981, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 

O pretendente: RONIVAN DOS SANTOS SILVA,

Alves da Silva e de Rosália Maria da Silva. A pretendente: ALIANDRA ALVES DA 
SILVA,
BA, data-nascimento: 06/10/1984, residente e domiciliada no Parque Pereira, São 

O pretendente: GELIELI QUEIROZ CAJUI,
civil: viúvo, naturalidade: em Brotas de Macaubas, BA, data-nascimento: 06/08/1962, 

dos Santos e de Adelia Queiroz Cajui. A pretendente: CLEUSA MARIA DE SOUSA, 

Prudente, SP, data-nascimento: 14/08/1958, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, 

O pretendente: GIOVANI GOMES ROMUALDO,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente 

Lucia Gomes. A pretendente: MAYARA OLIVEIRA DE SOUZA,
de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-

Luiz Carlos de Souza e de Maria da Conceição Oliveira Filha.

O pretendente: WESCLEY TEIXEIRA CARVALHO,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Barueri, SP, data-nascimento: 15/02/1982, 

de Oliveira Carvalho Silva. A pretendente: CAMILLA WESENAUER,
de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 13/04/1982, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 

O pretendente: ROBÉRIO ALVES DOS SANTOS,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Xique-Xique, BA, data-nascimento: 03/02/1988, 

e de Apolinária Ferreira dos Santos. A pretendente: ÂNGELA CORREIA DE SOUZA, 

SP, data-nascimento: 01/04/1980, residente e domiciliada na Vila IVG, São Paulo, SP, 

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE SOTTO,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/03/1989, 

Olinda Lazarini Sotto. A pretendente: DENISE ROZZI,
solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 15/04/1988, residente e 

O pretendente: FERNANDA DE SENA,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1978, residente e domiciliado 

CAMILA 
RAQUEL LAINO DA COSTA,
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1989, residente e domiciliada na Vila Ema, São 

O pretendente: SIDNEY ALEXANDRE NORONHA,
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 30/05/1970, 

Noronha e de Djanira Noronha. A pretendente: IVONETE NUNES DA SILVA,
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-

O pretendente: RODRIGO HIDEKI AKAMINE,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 25/05/1978, 

WILVA BARBOSA DE FARIAS,
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 

Pinheiro de Farias e de Vilma Barbosa Lima.

O pretendente: EDUARDO YOSHIAKI TSUTIYA,
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1966, residente e 

Tsutiya. A pretendente: CLAUDIA REGINA DA SILVA,
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 

Silva e de Maria José Higino da Silva.

O pretendente: WASHINGTON PEREIRA VELOSO,
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/03/1989, 

Veloso e de Maria Regina Pereira Veloso. A pretendente: DOMINIQUE MARTINS DE 
OLIVEIRA,
SP, data-nascimento: 31/12/1984, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, 

O pretendente: BRUNO CESAR NAPOLITANO EVANGELISTA,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1990, 

Neto e de Sueli Napolitano Marques Evangelista. A pretendente: LIDIANE TRINDADE 
VICENTIM,
Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliada em Mauá, SP, 

O pretendente: THIAGO ALVES,
Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, 

CAROLINE 
GRANADOS PEREIRA,
Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1991, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, 

O pretendente: ELIAS FERREIRA MARTINS,
divorciado, naturalidade: em Rio Pardo de Minas, MG, data-nascimento: 12/03/1967, 

Martins e de Brasilina Valois Martins. A pretendente: MARIZETE FERREIRA DA 
SILVA,
nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 

26º Subdistrito - Vila Prudente 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023930-
24.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ISRAEL JUSTINO DA SILVA, CPF. 226.275.448-96, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
5.067,12 (Nov/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isento de custas e honorários, em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, aos 31 de março de 2017. 
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Especial

Agência EFE

Os últimos estudos apontam que até 529 espécies 
selvagens já foram afetadas pelos resíduos, um risco 
mortal que se soma aos outros já enfrentados por 

dezenas delas em perigo de extinção. Por menores que 
sejam, os microplásticos (de até cinco milímetros de diâme-
tro e presentes em vários produtos, como os cosméticos) 
representam uma ameaça para as mais de 220 espécies que 
os absorvem, algumas delas muito importantes no comércio 
mundial, como os mexilhões, as lagostas, os camarões, as 
sardinhas e o bacalhau.

Relatório recente da Organização da ONU para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO) alertou para as conse-
quências desses resíduos para a pesca e a aquicultura. 

Microplásticos ameaçam 529 espécies 
da fauna marinha em todo o mundo

Centenas de espécies da fauna marinha, como 
peixes, moluscos e outras, estão sendo ameaças pela  
ingestão do lixo que se acumula no mar em forma de 
microplásticos, sem que até o momento se saiba a 
fundo suas causas e consequências

Em alguns lugares do mundo a poluição por plásticos é simplesmente catastrófi ca, 
como nesta praia em Mumbai, na Índia.

UN Environment

Tartarugas marinhas estão entre os animais
ameaçados pela ingestão de lixo.

"Ainda que nos preocupe 
a ingestão de microplásti-
cos por parte das pessoas 
através dos frutos do mar, 
ainda não temos evidências 
científi cas que confi rmem 
os efeitos prejudiciais em 
animais selvagens", expli-
cou à Agência EFE uma 
das autoras do estudo, a 
pesquisadora Amy Lusher.

Ela acredita que ainda 
faltam muitos anos de 
estudos, dado o vazio de 
informação que existe so-
bre o assunto e as muitas 
inconsistências nos dados 
disponíveis. Para contribuir com o debate, uma revista 
especializada em biologia da Royal Society, de Londres, 
publicou recentemente um estudo que sugere que certos 
peixes estão predispostos a confundir o plástico com o 
alimento, por terem um cheiro parecido.

Matthew Savoca, líder de um trabalho realizado em 
colaboração com um aquário de San Francisco (Estados 
Unidos), explica que foram apresentadas a vários grupos 
de anchovas substâncias com o cheiro de resíduos plásti-
cos recolhidos do mar e outras com o cheiro de plásticos 
limpos. As anchovas reagiram ao lixo de forma similar à 
que fariam com o alimento, já que esses resíduos estão 
cobertos de material biológico, como algas, que têm 
cheiro de comida.

"Muitos animais maríti-
mos dependem muito do 
seu olfato para encontrar 
comida, muito mais que os 
humanos", afi rmou Savoca, 
ressaltando que o plástico 
"parece enganar" os ani-
mais que o encontram no 
mar, sendo "muito difícil 
para eles ver que não é um 
alimento". A FAO lembra 
que os efeitos adversos dos 
microplásticos na fauna 
marinha são observados 
em experiências em la-
boratórios, normalmente 
com um grau de exposição 
a estas substâncias "muito 
maior" que o encontrado no 
ambiente.

Até então, estas partí-
culas só apareceram no 
aparelho digestivo dos 

animais, que as pessoas "costumam retirar antes de 
consumir", apontou a pesquisadora Amy Lusher. No pior 
dos cenários, o problema seria a presença de substâncias 
contaminantes e de aditivos que são acrescentados aos 
plásticos durante sua fabricação ou são absorvidos no 
mar, ainda que não se saiba muito sobre o seu impacto 
e o dos plásticos menores na alimentação.

Para os cientistas, é preciso estudar mais a fundo a 
distribuição desses resíduos a nível global, por mais 
que se movam de um lado a outro, e o processo de 
acumulação de lixo, ao qual contribuem a pesca e a 
aquicultura quando seus equipamentos de plástico 
acabam perdidos ou abandonados nos oceanos. Em um 
mundo onde há cada vez mais plástico (322 milhões de 
toneladas produzidas em 2015), estima-se que a polui-
ção continuará aumentando nos oceanos, onde em 2010 
foram despejados entre 4,8 milhões e 12,7 milhões de 
toneladas desse tipo de lixo.

O Instituto Coca-Cola Brasil 

e os parceiros da aliança 

Água+ Acesso anunciaram 

os selecionados do edital que 

irá viabilizar pilotos com 

soluções inovadoras para o 

acesso e tratamento de água em 

comunidades de baixa renda

Seis novos pilotos serão implanta-
dos até o fi m de outubro em oito 

comunidades dos estados do Ceará, 
Pará e Amazonas, com investimento 
total de R$ 600 mil e benefi ciando 
diretamente mais de 800 famílias e 
3.200 pessoas.

A iniciativa faz parte do programa 
e aliança Água+ Acesso, lançado em 
março e fomentado pelo Instituto 
Coca-Cola Brasil, em parceria com 
Banco do Nordeste, Fundación 
Avina, Instituto Trata Brasil, WTT 
(World-Transforming Technologies) 
e algumas das principais organiza-
ções de acesso à água no Brasil como 
SISAR Ceará, Projeto Saúde e Alegria 
e Fundação Amazonas Sustentável. 
Juntas estas entidades atuam em 
mais de duas mil comunidades e 
benefi ciam cerca de 600 mil no Brasil.

Ao todo, foram inscritas 114 solu-
ções por universidades, empresas, 
inovadores, startups e desenvolve-

dores de soluções de todo o Brasil. 
Estas soluções buscam responder a 
alguns dos maiores desafi os enfren-
tados por organizações de acesso à 
água nas regiões Nordeste e Norte, 
como o tratamento de água salobra, o 
acesso à energia para bombeamento 
de água em comunidades isoladas 
ou soluções de saneamento unifa-
miliares.

A escolha das soluções foi feita por 
um júri técnico composto por 14 dos 
mais importantes especialistas do 
tema no país e os locais para reali-
zação dos pilotos foram escolhidos 
pelas organizações parceiras por 
serem representativos à um grande 
número de comunidades.

“Somos um país com abundância 
de recursos hídricos e, por isso, é 
fundamental investir no tratamento e 
acesso à água. Grandes ideias nascem 
dos jovens, de pequenas empresas, 
da academia e em todas as escalas. 
É preciso revelar e estimular estes 
talentos que serão os protagonistas 
do futuro. Fazer parte do júri foi 
uma oportunidade especial de fazer 
conexão entre a teoria e a prática, 
discutir ideias e trocar conhecimento. 
Estabelecer esse diálogo entre diver-
sos setores da sociedade é a melhor 
forma de avançarmos no acesso à 

água no país” afi rma Marcia Barbosa, 
diretora do Instituto de Física da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul e uma das principais especialistas 
em dessalinização de água do Brasil 
e do mundo.

“Os desenvolvedores seleciona-
dos tinham soluções prontas, com 
viabilidade econômica e técnica. O 
maior ganho do projeto é promover 
a saúde da população. Investir em 
acesso à água é também investir 
diretamente num ciclo virtuoso 
para as comunidades”, diz Ricardo 
Glass, fundador da Okena, empresa 
paulista de tratamento de efl uentes 
certifi cada pelo Sistema B e um dos 
líderes do movimento Capitalismo 
Consciente Brasil.

O primeiro piloto do programa 
Água+ Acesso já está em fase de 
testes desde março na comunidade 
de Coqueiro no município de Caucaia 
(CE), com o apoio da Solar, fabrican-
te da Coca-Cola Brasil no Nordeste. 
Na localidade com 150 famílias está 
sendo pilotada uma tecnologia que 
utiliza o gás ozônio para purifi car a 
água. O equipamento trata três mil 
litros de água por hora, elimina con-
taminantes orgânicos e oxida metais 
pesados comumente encontrados no 
semiárido brasileiro (Envolverde).

Programa Água+ Acesso irá implantar novos 
pilotos no Norte e Nordeste até o fi m de outubro
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Quatro passos de uma 
trajetória omnichannel 
de sucesso para bancos 

A expressão 

omnichannel é velha 

conhecida no setor 

fi nanceiro, porém há 

ainda uma difi culdade 

em fazer a transição da 

teoria para a prática

Com mais pessoasutili-
zando diversos dispo-
sitivos em suas rotinas 

diárias, especialmente em 
operações bancárias, é preciso 
que os bancos adotem uma 
ampla abordagem em todos os 
canais,caso contrário correm o 
risco de serem ultrapassados 
pela concorrência. 

Em primeiro lugar, é impor-
tante defi nir exatamente o que 
queremos dizer com a expres-
são "banco omnichannel". Em 
sua essência, refere-se a uma 
abordagem centrada no cliente 
que independe do canal utili-
zado para a interação.

Como exemplo, podemos 
considerar um cliente que 
inicia um processo de pedido 
de empréstimo por meio do 
notebook, dispositivo móvel ou 
mesmoindo até a agência. No 
atual cenário, este cliente não 
poderia alternar entre os ca-
nais facilmente, depois de dar 
início ao processo. Porém, com 
uma abordagem omnichanne-
lesse cliente poderá iniciar seu 
pedido em um notebook, fazer 
perguntas por telefone e, em 
seguida, fi nalizar o processo 
em seu dispositivo móvel. Além 
de poder consultar suas con-
tas, transações e informações 
de qualquer lugar, a qualquer 
momento, utilizando o dis-
positivo de sua escolha, sem 
eventuais problemas técnicos 
e sem precisar repetir diversas 
vezes seus dados do banco e/
ou pessoais em cada interação.

Parte importante desta 
questão é o cuidado com a 
integração dos canais digitais 
acessados por meio de disposi-
tivos móveis, que já passaram 
de tendência e caíram de vez 
no gosto dos clientes dos ban-
cos. De acordo com aPesquisa 
FEBRABAN de Tecnologia 
Bancária divulgada pela Fe-
deração Brasileira de Bancos, 
em 2016 o mercado fi nanceiro 
experimentou uma alta de 96% 
das transações bancárias em 
mobile banking, um total de 
21,9 bilhões, em 2015 este 
montante foi de 11,2 bilhões, 
quase o dobro.

Além disso, de acordo com 
a pesquisa a evolução das 
transações por preferência do 
usuário também mostra alta 
de operações sem movimen-
tação fi nanceira nas agências, 
sinalizando mudança de perfi l 
do canal para o atendimento 
consultivo.

As organizações precisam 
compreender o que signifi ca 
colocar em prática uma estra-
tégia omnichannel, trata-se 
de uma transformação que 
impactará todos os aspectos 
de seus negócios, porém se for 
bem-sucedida os resultados 
serão o incremento de receita 
e a fi delização dos clientes.

Para que os bancos possam 
obter êxito emsuas iniciativas 
omnichannel é essencial se-
guirquatro passos:

1. Promova a moderni-

zação: As instituições fi nan-
ceiras estão se empenhando 
para desenvolver um ponto 
de vista holístico "centrado 
no cliente" que mantenha um 
perfi l consistente do cliente, 
independentemente do produ-
to fi nanceiro em questão. No 
entanto, os sistemas legados 

que muitos bancos utilizam são 
um empecilho para o sucesso 
desta estratégia, isso porque 
muitas vezes este legado opera 
em segmentos específi cos e 
para superar esse impasse, 
é necessário adotar uma es-
trutura tecnológica comple-
tamente aberta. Esta é uma 
oportunidade para os bancos 
explorarema tecnologia para 
modernizar seus sistemas, sem 
a necessidade de reformular 
toda a sua rede ou infraestru-
tura existente.

2. De olho no Big Data: 

Outra questão importanteé o 
potencial daanálise avançada-
de dados, uma imensa opor-
tunidade para as instituições 
fi nanceiras. Ao explorar o Big 
Data, as empresas podem ter 
a perspectiva necessária para 
proporcionar experiência de 
maior valorpara seus clientes, 
fortalecer os métodos de pre-
venção contra fraudes e roubo 
de identidades, desenvolver 
programas de fidelidade e 
produtos mais direcionados, 
ou até mesmo adotar a inte-
ligência artifi cial para prever 
certos comportamentos dos 
clientes. O Big Data também 
é uma ferramenta poderosa 
para prestar assistência em 
decisões de investimento, pois 
pode ajudar os bancos a se 
manterem um passo à frente 
de tendências, oportunidades 
e ameaças existentes no mer-
cado. Os bancos devem levar 
em conta esses dados e ter um 
plano para tirar proveito deles.

3. Integrar toda a infra-

estrutura: Um ecossistema 
omnichannelde sucesso terá 
de considerar e integrar todas 
as camadas da infraestrutura 
(middleware), além de pre-
cisar de uma combinação de 
nuvens privadas, que os bancos 
utilizam para garantir seguran-
ça máxima dos dados e nuvem 
pública, que permite maior 
fl exibilidade e menor limitação 
de acesso e armazenamento de 
dados menos sensíveis.

4. Garantir a segurança 

cibernética: Por fi m, é impor-
tante contar com medidas de 
segurança para cada aspecto 
das transações. Além da iden-
tifi cação e da verifi cação vista 
pelo cliente ao utilizar algum 
produto ou serviço fi nanceiro, 
a infraestrutura omnichannel 
deve incluir também a segu-
rança dosdata centers, redes, 
plataformas e aplicativos, 
serviços de fi rewall de última 
geração e de proteção contra 
os ataques de negação de ser-
viços (DDOS). Além de tudo 
isso, novas tecnologias como 
microssegmentação baseada 
em identidade e criptografi a 
podem ajudar os bancos a 
fortalecer a segurança ciberné-
tica, criando micro segmentos 
dentro da rede da organização 
que podem ser acessados so-
mente por usuários autoriza-
dos, desta forma aqueles sem 
autorização sequer conseguem 
identifi car a existência deste 
segmento, uma camada extra 
de segurança que vai além do 
fi rewall.

Ao criar um ambiente no qual 
o cliente é capaz de reconhecer 
medidas de segurança rigoro-
sas, sem ter ou notar obstá-
culos pararealizar transações 
bancárias com fl exibilidade 
e em diferentes plataformas, 
os bancos poderãofortalecer 
o relacionamento com seus 
clientes, promover a fi deliza-
ção e estimular o crescimento 
dos negócios.

(*) É Diretor para Indústria Financeira 
da Unisys para a América Latina.

Jorge Andres Gomez (*)

News@TI
Buscadores representam 49% do tráfego do 
e-commerce

@De acordo com um estudo realizado pela VTEX, 49% do trá-
fego do e-commerce no Brasil é decorrente de ferramentas 

de busca. O levantamento foi feito em parceria com a Semrush e 
contou com a participação de mais de 500 lojas virtuais de todos 
os setores e tamanhos. Analisando o tráfego direto, a pesquisa 
concluiu que as lojas de grande porte chegam a gerar aproxima-
damente 20% a mais de tráfego proporcional ao seu total do que 
as lojas de pequeno porte. Enquanto para as grandes porte o trá-
fego representa 44% do total, para as pequenas representa 36%.

Fábio Jascone (*)

Afi nal, enquanto alguns profi ssionais buscam sempre atua-
lização e novos caminhos para liderar mudanças efetivas 
em seus mercados, há também os profi ssionais medianos, 

ou seja, aqueles que preferem a zona de conforto de fazer mera-
mente o necessário e seguir uma rotina que tem a duração exata 
da jornada de trabalho acordada na sua contratação.

E não é difícil identifi car esse tipo de colaborador nas empresas. 
Na verdade, há cinco características que não podem faltar em 
um típico profi ssional mediano:

1. Trabalhe das 8h às 18h

Seja pontual! Entre às 8h e saia sempre às 18h, mesmo saben-
do que vai interromper uma linha de raciocínio ou que poderia 
fi nalizar algo importante. Prefi ra deixar tudo para o dia seguinte 
apenas porque deu 17h59 no relógio. Esta é uma prática co-
mum de quem quer fi car na média, tem medo de se destacar e 
de superar expectativas. Este é o caminho para virar o melhor 
profi ssional mediano.

Estar disponível para a empresa, para a equipe, ou ainda para 
fi nalizar algo importante quando mais oportuno – independen-
temente do horário de trabalho previamente acordado – não 
signifi ca necessariamente ser workaholic.

É essencial ter equilíbrio e prioridades: fi lhos, esposa, família, 
amigos sempre deverão estar no topo dessa lista. Mas o melhor 
profi ssional não é aquele que expressa em sua marcação de ponto 
a qualidade da pontualidade. O melhor profi ssional esquece de 
bater ponto porque estava entusiasmado em uma atividade. É 
aquele que faz suas entregas com qualidade e dentro do prazo – 
independente do horário que chegou ou saiu. Afi nal, uma empresa 
não quer apenas pontualidade, mas entregas de valor.

2.  Muro das lamentações

Reclame. Do dia, da chuva, do sol, do verão, do inverno, do 
horário, do café, do chefe, do RH. Se não tiver motivos para re-
clamar, invente um. Aproveite para reclamar da empresa ou falar 
mal de alguém, principalmente naqueles momentos de interação 
com a equipe ou com outras áreas – oportunidades onde poderia 
estar trocando experiência, destacando-se, compartilhando e ad-
quirindo conhecimento. Não perca a chance de ser um excelente 
profi ssional mediano. O melhor de todos!

A empresa na qual você trabalha pode não ser perfeita, assim 
como tudo na vida, mas sempre há algo a se fazer para melhorar 
continuamente. E existem dois tipos de pessoas: as que se envol-
vem com a mudança e as que reclamam dela. Qual desses é você?

Nem sempre é possível apertar todos os parafusos quando 
queremos. Precisamos priorizar, aguardar o melhor momento, 
tomar decisões, deixar de comprar algo para privilegiar a educação 
dos fi lhos, por exemplo, ou realizar um investimento. O mesmo 
acontece na empresa onde trabalhamos. E quanto maior ela for, 
maiores são os problemas e maiores os impactos das decisões. 
Leve sempre isso em consideração e lembre-se de que, para 
além do comportamento mediano, há sempre a possibilidade de 
transformar problemas em oportunidades.

3. Terceirize a sua carreira

Quem não se capacita ou não se preocupa em aperfeiçoar 
seus conhecimentos —  acha que sabe tudo, ainda mais com a 
infi nidade de opções disponíveis na internet gratuitamente – é 
um profi ssional mediano, que nunca vai deixar de ser uma lagarta 
para virar borboleta, para fazer uma analogia bem simples. E, se 
você responsabiliza a empresa por não oferecer treinamentos, 
estará sempre em segundo plano, na sombra de quem realmente 

Cinco características mais comuns 
de um profi ssional mediano

A Dona Irene, senhora do cafezinho, me disse uma vez: “Esse povo não quer trabalhar, só quer 
emprego”. Sábia, essa dona Irene

se destaca.
Independentemente dos processos de capacitação ou dos 

benefícios oferecidos, a carreira é do CPF, não do CNPJ. E, para 
sermos honestos, a empresa não tem obrigação nenhuma com a 
carreira de ninguém. O que ela oferece, quando pode oferecer, é 
lucro. O conhecimento que adquirimos é nosso, não da empresa. 
As certifi cações que conquistamos são nossas, não da empresa. A 
rede de contatos que cultivamos é nossa, não da empresa. Bem 
como a experiência que adquirimos.

Tudo isso enriquece o nosso currículo e nos torna melhores, 
com carreiras sustentáveis diante do mercado de trabalho.

O conhecimento que você adquiriu em um passado distante, 
em cursos de formação ou técnicos, provavelmente o levaram ao 
cargo atual. E hoje, quais as capacitações que você está buscando 
para conquistar os próximos cargos? Isso é o que acredito ser a 
melhor maneira de construir uma carreira sustentável.

4. Seja dependente da sua empresa

Quem trabalha com medo de perder o emprego ou com o 
pensamento de que precisa dele somente para pagar as contas, 
é defi nitivamente um profi ssional mediano. É sobre isso que a 
dona Irene se refere com a frase citada lá no começo deste texto.

O medo é provocado por uma incerteza, que vem da falta de 
segurança. Essa insegurança é resultado da insufi ciência de co-
nhecimento para exercer com esmero a função. Isso acaba em 
um trabalho sem convicção, mediano.

Se você sabe ou sente que lhe falta competências para realizar 
com excelência suas atividades, é porque realmente falta. Estude 
para aperfeiçoar a prática. Não deveríamos pensar que depende-
mos da empresa, mas que ela depende de nossos conhecimentos, 
habilidades e atitudes. A remuneração deve ser consequência, 
não razão do trabalho. E quando a remuneração, o comprome-
timento e o resultado não estão em harmonia, talvez seja hora 
de procurar algo melhor, em vez de perder tempo reclamando 
da lama enquanto afunda nela.

5. Faça somente o que é pago para fazer

Faça somente o que estiver na descrição do seu cargo. Quando 
houver espaço para demostrar que é capaz de fazer além, ques-
tione: “Eu não sou pago para fazer isso”. Com certeza assim você 
será o melhor profi ssional mediano que existirá na sua empresa.

Quem sempre faz somente o que deve ser feito não cria evidên-
cias que justifi quem uma promoção. Não demonstra que é capaz 
de ir além dos requisitos do cargo que ocupa. Nesse contexto, 
não vale o “pagar para ver”. É justamente o contrário: é preciso 
apresentar resultados favoráveis para ter mérito.

Um reajuste ou promoção não vem do nada. O gestor não 
acorda determinado dia com vontade de dar aumento ou pro-
mover alguém. Tudo deve ser argumentado, com evidências que 
comprovem o mérito. O papel do gestor é ser o mensageiro da 
solicitação.

Como dá para ver, não é tão difícil assim se tornar um profi s-
sional mediano. Mas também não é difícil fugir desse estigma. 
Para encontrar o caminho da renovação profi ssional é preciso, 
acima de tudo, ter um propósito, que será alcançado somente 
com o investimento em conhecimento e aprimoramento. Apesar 
da zona de conforto parecer um ambiente seguro, na realidade 
ela acaba limitando o nosso potencial de crescimento. É preciso 
sempre ter em mente que você é o protagonista de sua história 
dentro da empresa, e que é capaz de construir grandes benefícios 
para todos: você e a sua empresa.

(*) É coordenador de Sistemas da Senior, uma das maiores empresas 
especializadas em tecnologia para gestão do País

Na sala de cirurgia, com a 
supervisão de um médico, 
um robô realiza com absoluto 
sucesso um delicado procedi-
mento intraocular. O risco de 
infecção pós-operatória do 
paciente é reduzido drastica-
mente graças a outros robôs 
que usam luz UV para desin-
fetar os quartos hospitalares. 
A recuperação também tende 
a ser bem-sucedida porque 
uma plataforma oferece o 
acompanhamento remoto 
contínuo do estado do paciente. Esta realidade é possível com 
as novas tecnologias de inteligência artifi cial aplicadas à saúde. 
Mas, afi nal, qual será o seu real impacto no segmento de saúde 
corporativa? 

Uma recente pesquisa liderada pela HMISS Analytics revela 
que 35% das organizações de saúde planejam alavancar o uso 
da inteligência artifi cial dentro de dois anos - e mais da metade 
pretende fazê-lo dentro de cinco.

Uma análise cuidadosa do atual cenário e do que está por vir 
aponta um caminho repleto de benefícios e, ao mesmo tempo, 
de riscos que precisarão ser discutidos pela comunidade médica, 
por empresas, pelo governo e, é claro, pelos cidadãos.

Comecemos pelos benefícios: em primeiro lugar, a capacidade 
de gerar inteligência a partir da análise de uma enorme quan-
tidade de dados irá proporcionar a predição de casos graves 
e de complicações de doenças crônicas, sem falar na melhor 
previsão de permanência hospitalar. E certamente não param 
por aí. O uso de prontuários médicos eletrônicos inteligentes 
dando suporte ao médico para diagnósticos e tratamentos irão 
aumentar a efi ciência dos serviços. Os laudos de exames de 
imagem com uso de inteligência artifi cial terão mais acurácia e 

menor margem de erros.
Mas, e o custo de tudo isso? 

Sabemos que investimento 
inicial para a implementação 
de tais tecnologias é muito 
elevado. Contudo, é necessá-
ria uma visão de longo prazo, 
pensando no retorno que 
certamente será maior e se 
traduz também na redução 
do desperdício, auxílio na 
coordenação do atendimento 
e maior efi ciência, sem falar 
na possibilidade de redução 

de erros médicos.
O fato é que também existem riscos atrelados a estas tec-

nologias. O uso de IA depende de uma base de dados robusta 
e consistente e existe a preocupação de que a tecnologia seja 
usada de forma inadequada: é o caso de empresas da área de 
saúde que podem usar a predição para não aceitar pessoas com 
condições clínicas não interessantes do ponto de vista fi nanceiro. 
Para evitar isso o processo deve prescindir de planejamento e 
aval da comunidade médica.

Será igualmente importante encontrar um equilíbrio entre 
estes avanços e as questões éticas da medicina, principalmente 
no que diz respeito à coleta de dados dos pacientes. Isso só será 
possível mantendo o sigilo médico sob responsabilidade apenas 
dos profi ssionais de medicina e punindo os responsáveis por 
uso indevido de informações confi denciais, por exemplo, para 
fi ns comerciais

Defendo que, em qualquer ocasião, riscos e benefícios devem 
ser colocados na balança. A história está aí para nos provar 
que, diante de qualquer inovação, mesmo entre erros e acertos, 
falhas e aprendizados, é muito difícil ignorar movimentos que 
representam evolução e novas possibilidades.

Riscos e benefícios da Inteligência Artifi cial à 
serviço da saúde
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com.br/cicero.augusto.
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Esta terça é o décimo sexto dia da lunação. A Lua em Peixes desde a madrugada deixa o astral mais sensível. O Sol em tensão 
com Netuno dá sensibilidade e ajuda a enxergar a situação que estamos vivendo de forma mais intuitiva, pois há tendência 
à confusão e possibilidade de cometer erros. Logo pela manhã Marte ingressa em Virgem e até o fi nal de outubro e nos leva a 
agir de forma mais organizada. Quem nasceu com Marte em Virgem vai ganhar um impulso extra para agir e tomar novas 
atitudes, com mais força e coragem. Mercúrio retoma o movimento direto e faz as pendências se decidirem. A noite deve ser 
bastante amorosa e romântica. A Lua junto com Netuno em uma conjunção nos deixa mais sensíveis. 
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Marte em Virgem vai ganhar um 
impulso extra para agir e tomar 
novas atitudes, com mais força 
e coragem. Bom pique para suas 
atividades social neste seu dia fa-
vorável da semana. Dia de grande 
sensibilidade, emotividade e maior 
atenção ao ambiente em que vive. 
78/478 – Cinza.

Fará algo importante, mas siga as 
regras. Diminui a capacidade para 
perceber falhas e defeitos alheios 
que junto com a carência de humor 
pode causar brigas. A humildade será 
a força que o impulsionará e o levará 
a novas conquistas.  76/276 – Azul.

Estará mais susceptível emocional-
mente com a Lua em Peixes, até 
mais emotivo e sensível junto dos 
amigos e da pessoa amada. Haverá 
maior impulso e até maior segurança 
para as tarefas rotineiras. Só evite 
atitudes exaltadas e brincadeiras 
que desagradem. 38/938 – Branco.

Vale à pena manter a harmonia pelo 
prestigio ou a conquista que deseja 
fazer. Certos receios podem vir à tona 
e provocar indisposição, afetando a 
sua saúde. Surpresas agradáveis e 
muita sensibilidade. Evite atritos 
por mais espaço para si próprio. 
89/189 – Cinza.

A impaciência pode levar a tomar 
atitudes que desagradem os outros.  
Apontar os defeitos mesmo em tom 
de brincadeira vai trazer desencon-
tros e difi culdades. Alguém pode 
levá-lo a agir sem pensar bem e isso 
irá trazer arrependimento. 94/594 
– Amarelo.

Pensar só em você pode gerar 
confl itos e leva a afastamentos. Se 
agir imediatamente, pode aumentar 
os lucros naquilo que está fazendo. 
Mercúrio retoma o movimento dire-
to e faz as pendências se decidirem. 
A noite deve ser bastante amorosa e 
romântica. 95/395 – Verde.

A terça benefi cia a saúde que pode 
se recuperar bem. As respostas serão 
encontradas dentro de você mesmo, 
não procure fora. Depois no fi nal da 
manhã momento ótimo para viver 
paixões. Para quem está apaixonado, 
parabéns, será muito feliz. 96/396 – 
Cores escuras.

Está se encaminhando para alcançar 
maior produtividade. Nesta terça se 
faz forte a presença do romantismo 
e sensibilidade com a Lua em Peixes. 
Fique perto de pessoas e amigos 
confi áveis e terá o apoio deles, o 
quer irá gerar maior otimismo esta 
semana. 68/568 – Azul.

Está em um momento de forte sen-
sibilidade e emotividade. Surpresas 
agradáveis e maior estabilidade com 
a Lua transitando em Peixes no fi nal 
da manhã. Mude aquilo que não lhe 
agrada, mas evite fazer viagens lon-
gas e de última hora. 65/465 – Verde.

Não teime diante da necessidade de 
mudanças. Mas não mude aquilo que 
trará prejuízos. Dê mais carinho a 
quem o ama, para receber o mesmo 
afeto e a atenção que deseja já que 
pode estar mais frio na intimidade 
podendo causar ciúmes na pessoa 
amada. 68/468 – Azul.

O relacionamento a dois entra em 
fase de estabilidade e poderá fi car 
mais próximo. Bom pique para as 
atividades logo cedo com a Lua 
transitando plena em seu signo. 
A Lua junto com Netuno em uma 
conjunção nos deixa mais sensíveis. 
Surpresas agradáveis e maior esta-
bilidade. 79/879 – Branco.

Timidez pode afastar pessoas e aba-
lar a vida social antes do aniversário. 
Com o Sol indo para seu signo nas 
próximas horas melhora o ânimo 
e disposição para relacionar-se. 
Saiba esperar o momento certo, só 
comece a agir após seu aniversário 
para não sofrer pela precipitação. 
39/239 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Setembro de 2017. Dia de São Lourenço Justiniano, 
São Bertino, São Eudócio, São Herculano, e Dia do Anjo Hahuiah, 
cuja virtude é a justiça. Dia da Amazônia, Dia da Juventude 

Brasileira, Dia do Ofi cial de Justiça, e Dia do Farmacêutico. 
Hoje aniversaria a atriz Raquel Welch que faz 77 anos, o ex-jogador 
e técnico de futebol Leonardo que faz 48 anos, a dançarina e atriz 
Quitéria Chagas nascida em 1980 e o ator, músico e comediante 
Marcelo Adnet que faz 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é franco e aberto possui bom cora-
ção e senso comum. Tem necessidade de estar sempre aprendendo e se 
aperfeiçoando. É amigável, agradável e charmoso, tem desejo de liberdade 
e alma aventureira.  Quer sempre proteger os mais fracos, ou a cuidar de 
tudo o que se torna mais frágil na natureza, como as plantas ou animais 
tomados por parasitas, por exemplo. É muito comum que não saia de 
casa e permaneçam morando com os pais. Apesar de ter bom raciocínio 
analítico, costuma utilizar conceitos religiosos recebidos em casa para 
analisar seus problemas e superá-los.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.

Simpatias que funcionam
Ter sorte em jogos e apostas: Use sua fé e determi-
nação ao fazer esta simpatia. Quando for jogar, coloque 
6 raminhos de arruda no bolso esquerdo. Ao voltar 
para casa, coloque os raminhos de arruda dentro da 
Bíblia, no Salmo 91. Só jogue no lixo 1 semana depois 
da aposta. Lave sempre as mãos após o contato com 
a arruda, pois é uma planta tóxica.
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Claudiane Carvalho e Alexandre Tigano.

A peça “O Orgulho da Rua Parnell”, de Sebastian Barry, 
reestreia no dia 2 de setembro. O espetáculo é uma com-
pilação de monólogos interconectados, interpretados por 
Alexandre Tigano e Claudiane Carvalho, onde um casal 
relata minuciosamente o resultado caótico de uma relação 
de amor que foi ceifada por um ato medonho de violência 
por parte do marido. A encenação tem ainda participação 
especial do garoto Enrico Bezerra, de 10 anos, que abre a 
peça interpretando uma canção. A peça revela o grau de 
perigo, quase sempre perniciosamente velado, que existe 
na paixão e o estrago que isso pode provocar, caso esse 
sentimento seja sublimado ou potencializado em substituição 
às vontades próprias, fazendo do egoísmo uma arma fatal.

Serviço:SP Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210, Consolação, tel. 
3775-8600. Sábados às 21h, domingos às 19h e segundas às 20h. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia). Até 25/09.

Banda de heavy metal americana VIMIC.

A banda de heavy metal 
americana VIMIC anuncia que 
será responsável por abrir os 
shows do Megadeth no Brasil

Liderado por Joey Jordison co-fun-
dador e ex-baterista do Slipknot. 
Formada por Joey Jordison (ba-

teria), Kalen Chase Musmecci (vocal), 
Jed Simon (guitarra), Kyle Konkiel 
(baixo), Matt Tarach (teclados) e Steve 
Marshall (guitarra), a banda aposta em 
músicas do seu primeiro álbum “Open 
Your Omen”, previsto para ser lançado 
ainda este mês e um dos maiores triun-
fos de Jordison, que foi diagnosticado 
com mielite transversa aguda. O músico 

passou três meses sem sair do hospital 
e, depois de um intenso processo de 
reabilitação física e de treino conse-
guiu a recuperação completa, além de 
alcançar um novo nível de habilidade na 
bateria. Os ingressos para esta grande 
apresentação já estão disponiveís. 

Serviço: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 - Barra 
Funda. Terça (31/10) às 19h30. Ingressos: de R$ 200 a R$ 400.

Pop
Comemorando duas décadas 

e meia de carreira, a cantora e 
atriz Gottsha apresenta o show 
Discotheque. Gottsha resgata a 
infl uência dos anos 1970 e 1980, 
além de retomar os sucessos 
que colecionou em seu tempo 
de cantora antes de ser atriz.
Entre as canções, Last Dance 
(Donna Summer), Dancing 
Queen (ABBA), Disco Inferno 
(The Trammps), Zodiacs (Ro-
berta Kelly), I Love The Nightli-
fe (Alice Bridges), I Will Survive 
(Gloria Gaynor), Dancin Days 
(As Frenéticas) entre outros 
hits que atravessaram gerações. 
Para montar o set list, a cantora 
partiu das canções que gravou 
em seus discos e de outras com 
as quais tem afi nidade musical.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elisios, tel. 
3226-7300. Quarta (6) às 21h. Ingressos: 
R$ 80 e R$ 60.  

R
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oEm “Até Nunca Mais”, 

Jacques Rey (Mathieu Amalric) 
e Laura (Julia Roy) moram em 
uma grande casa isolada pelo 
mar. Ele é um cineasta, enquan-
to ela atua em performances 
que cria. Certo dia, Rey morre 
e sem saber a causa da morte, 
Laura fi ca sozinha na casa e, 
aos poucos vai se perdendo, 
deixa de ser ela mesma. Porém, 
alguém está na casa, Rey, seu 
marido falecido que está lá por e 
para ela, como um longo sonho 
que quer que ela sobreviva. Di-
reção de Benoît Jacquot, o fi lme 
foi baseado no romance de Don 
DeLillo. Com Mathieu Amalric, 
Julia Roy, Jeanne Balibar

“Rodin”. Em Paris de 1880, 
Auguste Rodin fi nalmente re-

Heavy metal
 Divulgação
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Monólogos 
interconectados

Estreias
Ele divide sua vida com Rose, 
sua eterna companheira, 
quando conhece a jovem Ca-
mille Claudel, sua aluna mais 
talentosa, que rapidamente 
torna-se sua assistente e, em 
seguida, sua amante. Dez anos 
de paixão, mas também dez 
anos de admiração e cumpli-
cidade compartilhada. Após a 
dissolução, Rodin continua a 
trabalhar com determinação. 
Ele deve encarar a rejeição e 
o entusiasmo que a sensuali-
dade da sua escultura provoca 
e assina com seu Balzac, re-
jeitado enquanto vivo, ponto 
de partida incontestável da 
escultura moderna. Direção 
de Jacques Doillon. Com 
Vincent Lindon, Izia Higelin, 
Séverine Caneele.

cebe, aos 40 anos, sua primeira 
encomenda do Estado: A Porta 
do Inferno, obra composta de 
fi guras que farão sua glória, 
como O Beijo e O Pensador. 

Comédia
Escrito e interpretado por 

Marcelo Medici o espetáculo 
“Cada um Com Seus Pobrema” 
já é considerado um clássico na 
carreira do ator. Com direção de 
Ricardo Rathsam, Medici inter-
preta oito personagens hilários 
e surpreende com sua agilidade 
e talento de mudar radicalmente 
de expressão e voz. Figuras já 
conhecidas do grande público 
como o corinthiano Sanderson 
(presente no programa Vai Que 
Cola, do Multishow), o último 
mico-leão-dourado do mundo, a 
vidente Mãe Jatira  (famosos em 
vídeos no youtube e programas 
de TV), a apresentadora infantil 
Tia Penha entre outros fazem 
parte desse sucesso, que estreou 
em 2004.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Ingressos: Sextas R$ 70 e R$ 
50, sábados: R$ 90 e R$ 50 e aos domingos: 
R$ 80 e R$ 50. Até 10/09.

Refl exões
Você é próspero

Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba...Que 
se você se vê como próspero, 
você será próspero. Se você se 
vê continuamente como pobre, 
isso é exatamente o que será. 
... Qualquer livro espiritual dos 
tempos atuais nos dá a mesma 
mensagem. Viva a realidade que 
você deseja experimentar, come-
çando agora. Não veja apenas a si 
mesmo como próspero, divulgue 
essa ideia. Você pode fazer isso 
com pequenos gestos. O Univer-
so não se importa. É a energia 
por trás do gesto que conta, não 
o tamanho do gesto. Então, vá em 
frente. Dê algum dinheiro hoje. 
Compre algo especial hoje. Aja 
prosperamente hoje. O Universo 
captará a mensagem quando 
você o fi zer. Amor, Seu Amigo. 
(Neale Donald Walsch)



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

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

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jose Dias e de Maria das Dores Dias; A pretendente: MILENA SOUZA 
MACHADO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 
São Paulo - SP, aos 03/08/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Vanderlei Machado e de Cristina de Souza Machado.

O pretendente: UELLITON PEREIRA BRAGA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de topografi a, nascido em Remanso - BA, aos 01/05/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josimar Pereira Braga; A pretendente: VIVIANE SOUZA 
BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascida em Itapetininga - 
SP, aos 20/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
Rebouças Barbosa e de Josilda Rebouças Souza.

O pretendente: HEVERTON LUIDI DA SILVA INACIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar técnico de laborátorio, nascido em São Paulo - SP, aos 24/01/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Rubeonor Inacio e de Neuza Maria 
da Silva; A pretendente: MARCELA GONÇALVES FAUSTINO, nacionalidade brasilei-
ra, solteira, agente comunitário de saúde, nascida em São Paulo - SP, aos 28/08/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir José Faustino e de 
Maria Luiza dos Santos Gonçalves.

O pretendente: ELILSON ROCHA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em Santa Luzia do Paruá - MA, aos 25/02/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elidi Pereira do Nascimento e de Francisca Rocha 
do Nascimento; A pretendente: DEISE DE LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
enfermeira, nascida em Salvador - BA, aos 19/09/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Domingos da Silva e de Eliane Santos de Lima.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DIAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1981, residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Ferreira Dias e de Creusa Morgado 
Ferreira Dias; A pretendente: FABIOLA LAURENTINA PEREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 14/01/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio dos Reis Pereira e de 
Analice Laurentina Pereira.

O pretendente: ALLAN ALBERTO ROSA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alberto de Souza e de Maria José Rosa; A pretendente: ANA 
CAROLINA DOS SANTOS ALBERTO, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 09/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Willians dos Santos Alberto e de Edneusa Lopes da Silva.

O pretendente: RONALDO ARAUJO NOBREGA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
agente de viagem, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leoma Araujo Nobrega e de Josina Francisca de 
Lima; A pretendente: CAROLINE SARAIVA DE BARROS, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 24/03/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Messias Zacarias de Barros e de Antonia Marlete 
Saraiva de Barros.

O pretendente: STEVÃO MARTINS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ges-
seiro, nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdedite Martins da Silva e de Josefa Francisca 
Martins da Silva; A pretendente: SARAH DOS SANTOS MORALES, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 07/12/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Milton Januário Morales e 
de Célia dos Santos Morales.

O pretendente: EDNILSON DO NASCIMENTO SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mestre de obras, nascido em São Paulo - SP, aos 13/02/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Francisco de Souza e de Maria 
do Nascimento Souza; A pretendente: KELLY CRISTINA DE CARVALHO FIRMINO, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de recursos humanos, nascida em São Paulo 
- SP, aos 05/12/1976, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Jose Firmino Neto e 
de Zilda Silveria de Carvalho Firmino.

O pretendente: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de loja, nascido em Gandu - BA, aos 12/11/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Santos e de Edineid dos Santos 
Pedreira; A pretendente: THAIS BISPO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 17/09/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dielson Pereira de Souza e de 
Eliete Bispo dos Santos.

O pretendente: ROMILSON ALVES LEITE JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
montador de esquadrias metálicas, nascido em São Paulo - SP, aos 16/07/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Romilson Alves Leite e de Railda Braz 
de Araujo Ribeiro Leite; A pretendente: JÉSSICA FERREIRA DE JESUS GRANJA, 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 21/03/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Claudio Pereira da 
Granja e de Eliane Ferreira de Jesus Granja.

O pretendente: GILVANI PAIXÃO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
manobrista, nascido em Iguaí - BA, aos 18/10/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Marinho de Jesus e de Maria de Lourdes 
Paixão de Jesus; A pretendente: ELIANE FERREIRA DE BRITO, nacionalidade 
brasileira, solteira, babá, nascida em Piracuruca - PI, aos 25/11/1975, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lino de Sampaio Brito e de Maria 
das Dôres Ferreira de Brito.

O pretendente: ANTONIO RAIMUNDO DE ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em Independência - CE, aos 31/07/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Rodrigues de Araújo e de Aldenora Matias 
de Araújo; A pretendente: ADRIANA MOREIRA FURTADO, nacionalidade brasileira, 
solteira, babá, nascida em União - PI, aos 01/11/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato de Sousa Furtado e de Raimunda da 
Anunciação Moreira Furtado.

O pretendente: DAVI RODRIGUES SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Davi da Silva Santos e de Liliani Rodrigues de Oliveira Santos; A 
pretendente: ANDRÉA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 21/11/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Genésio Rodrigues e de Maria Deolinda Salomão.

O pretendente: EDSON VIEIRA DA PAIXÃO, nacionalidade brasileiro, divorciado, ope-
rador de máquinas, nascido em Distrito São José do Tronqueiras, Município Governador 
Valadares - MG, aos 10/05/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Agripo Pinto da Paixão e de Maria Vieira da Paixão; A pretendente: ROSELI 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica de laboratório, nascida em São 
Paulo - SP, aos 10/02/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Geraldo Pedro da Silva e de Maria Conceição da Silva.

O pretendente: WALTER RODRIGUES COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vigilante, nascido em Recife - PE, aos 13/07/1971, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues Costa e de Severina Maria Rodrigues Costa; A 
pretendente: GLAUCILENE SANTOS DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Salvador - BA, aos 23/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nilton Silva de Jesus e de Giselia Sousa dos Santos.

O pretendente: NILTON SOUZA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de autos, nascido em Ataléia - MG, aos 14/07/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Souza do Nascimento e de Ana da Conceição 
do Nascimento; A pretendente: EDICLEUSA DIAS DANTAS, nacionalidade brasileira, 
divorciado, cuidadora de idosos, nascida em São Paulo - SP, aos 29/04/1976, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Miranda Dantas e de Maria 
Dias Dantas.

A pretendente: SILVIA GABRIELA RASPA AFONSO, nacionalidade brasileira, soltei-
ra, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 11/02/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wibirom Jose Afonso e de Maria Cristina Raspa; 
A pretendente: CAMILA AMORIM JUSTINO FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/06/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Eduardo Justino Ferreira e de Edneia Amorim.

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
supervisor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeni Souza Santos e de Teresinha Rodrigues 
da Silva; A pretendente: ALESSANDRA PEREIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, babá, nascida em Boa Nova - BA, aos 13/05/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Admilton Pereira dos Santos e de Nilza Pereira Santos.

O pretendente: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 12/04/1982, residente e domiciliado e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco da Silva; A pretendente: 
VERONICA MARIA GOMES BARBOSA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Jose Barbosa e de Doralice Maria Gomes Barbosa.

O pretendente: ANTONIO MARCIO LEITE DE JESUS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, assistente de automação, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marcos Pereira de Jesus e de 
Maria do Socorro Leite de Jesus; A pretendente: KHETELYN BRUNA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 
26/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Irineu Alexandre 
Aparecido de Oliveira e de Marina Apolinario.

O pretendente: PAULO BELCHIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido 
em Pilar - AL, aos 17/05/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Belchior da Silva e de Maria José Belchior; A pretendente: JUSSARA PEREIRA 
ALVES, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Campina Grande - PB, 
aos 26/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito 
Laercio Alves e de Maria Inácia Pereira.

O pretendente: VALDERLAN DA CONCEIÇÃO SILVA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, pedreiro, nascido em Olindina - BA, aos 05/05/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Ribeiro da Silva e de Jandira Maria da 
Conceição Silva; A pretendente: SELMA MENDONÇA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 14/02/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmiral Nolasco de Araujo e de Maria 
Lucinda Mendonça.

O pretendente: SILVIO WASHINGTON VIEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 20/07/1957, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Bernardo Vieira e de Maria da Conceição 
Rodrigues Vieira; A pretendente: MÉRCIA CRISTINA DE SOUSA, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 07/09/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Mendes de Sousa 
e de Sebastiana Francisca de Sousa.

O pretendente: JOSÉ FILHO PEREIRA FEITOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Pedro II - PI, aos 01/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves Feitosa e de Ana Maria Pereira; A pretendente: 
REGILDA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésti-
cos, nascida em Pedro II - PI, aos 16/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel da Silva Santos e de Antonia da Silva Gonçalves.

O pretendente: AMÓS BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
bombeiro civil, nascido em Abreu e Lima - PE, aos 29/12/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Eloisa Maria dos 
Santos; A pretendente: IVELÂNDIA MARIA BRAGA EUFRÁSIO, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Itapagé - CE, aos 09/10/1969, 
residente e domiciliada neste, São Paulo - SP, fi lha de Isac Ferreira Eufrásio e de Fran-
cisca Braga Eufrásio.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pintor de autos, nascido em Crisópolis - BA, aos 16/07/1983, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves Rodrigues e de Josefa de 
Araujo Rodrigues; A pretendente: ARLETE DO VALE SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, babá, nascida em São Luis Gonzaga do Maranhão - MA, aos 09/08/1980, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gomes da Silva e 
de Francisca do Vale Silva.

O pretendente: LEANDRO TADEU FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ana-
lista de gestão, nascido em Osasco - SP, aos 13/05/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosalvo Bonfi m Ferreira e de Leonita Patricio da Silva; 
A pretendente: MARCILENE RODRIGUES MARTINS, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, analista de departamento pessoal, nascida em Campo Maior - PI, aos 19/06/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Sousa Martins e 
de Maria Judite Rodrigues Martins.

O pretendente: LEONARDO BOTELHO DE ARRUDA LOPES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Lopes e de Marilande Botelho de Arruda; 
A pretendente: TÁBATA COELHO CRUZ, nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Gonçalves da Cruz e de Cecilia Coelho Cruz.

O pretendente: FLAVIO CHAGAS RABELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valdir Chagas Rabelo e de Marli Tarcisia Rabelo; A pretendente: 
VERA RAIMUNDA BATISTA SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Camacan - BA, aos 10/09/1967, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Santana e de Maria Eunice Neres de Oliveira.

O pretendente: CARLOS RUDNEY CAMILO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Candido Mota - SP, aos 16/03/1959, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eurico Camilo e de Maria Corrêa; A pretendente: MÁRCIA 
MARIA MACHADO DE NOVAES, nacionalidade brasileira, solteira, confeiteira, nascida 
em Maracás - BA, aos 05/07/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Freitas de Novaes e de Zulene Machado de Novaes.

O pretendente: GILMAR RODRIGUES DUARTE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, trainee, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Duarte Araujo e de Ediene Rodrigues dos 
Santos; A pretendente: CLÉLIA CRISTINA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em Taguatinga - DF, aos 04/02/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Farias de Andrade e de 
Maristela Alves de Andrade.

O pretendente: DENNY ARAUJO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de redes, nascido em São Paulo - SP, aos 08/05/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanildo Gama Nascimento e de Silvia Helena 
de Araujo Nascimento; A pretendente: THAÍS ROCHA RAMALHO JÓ, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 27/12/1989, 
residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Stwart 
Ramalho Jó e de Marcia Rocha Ramalho Jó.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CLAUDIO RIBEIRO DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão frente 
de caixa, nascido em Pitanga, PR, no dia (10/06/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ribeiro de Queiroz e de Rita Barbosa de Queiroz. 
A pretendente: THICIANI PEREZ, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Osasco, SP, no dia (07/08/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Silverio Perez e de Aparecida Corrêa Perez.

O pretendente: PHILIPE RODRIGUES NERI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de far-
mácia, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (21/05/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Felipe Neri e de Maria Aparecida 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Cajamar, SP, no dia (22/05/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildo Albertino da Silva e de Maria José de Souza.

O pretendente: SEVERINO GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Carpina, PE, no dia (15/06/1960), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Purcina da Conceição. A pretendente: ANA ROSA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Farol, PR, no dia (09/07/1965), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaltino Alves da Silva e de Malvina Rosa da Silva.

O pretendente: DIEGO DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido 
nesta Capital, Pari, SP, no dia (13/04/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luciano da Silva e de Evanilda Maria de Sousa Silva. A pretendente: 
LISA MARIA DE SOUSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
nesta Capital, Consolação, SP, no dia (06/08/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Pereira dos Santos e de Zenilda Mascarenhas de Sousa.

O pretendente: CLAUDIONOR SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
masseiro, nascido em Érico Cardoso, BA, no dia (06/10/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Patrício Souza Almeida e de Carmen dos Santos 
Almeida. A pretendente: ELEANDRA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Érico Cardoso, BA, no dia (15/04/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eledi Pereira dos Santos.

O pretendente: VINICIOS FARIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de refri-
geração, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/05/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcio Francisco Santos da Silva e de Luciene Etelvino de Farias da 
Silva. A pretendente: THAMARA DOS SANTOS MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/06/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucivaldo Santos Moraes e de Alexsandra dos Santos.

O pretendente: OTAVIO DA SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (26/04/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Gomes de Souza e de Maria Solange Gomes da Silva. A 
pretendente: PERLA MONIQUE NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Recife, PE, no dia (19/02/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adriano Márcio da Silva e de Elanes Nunes da Silva.

O pretendente: IRAN SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Santa Luzia, BA, no dia (08/07/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Muniz dos Santos e de Evani Silva Santos. A 
pretendente: GRAICE KELLY PRADO FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/02/1993), residente e domiciliada no 
Parque Taipas, São Paulo, SP, fi lha de Nilva Daniele Prado Ferraz.

O pretendente: TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de má-
quinas, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/08/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto de Oliveira e de Elza Aparecida da Silva Oliveira. 
A pretendente: LUANA DE FRANÇA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar admi-
nistrativa, nascida em Caieiras, SP, no dia (21/11/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Preto de Oliveira e de Ana Rachel Dias França de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão polidor de 
autos, nascido em Osasco, SP, no dia (30/03/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Rodrigues da Silva e de Maria Carlos da Silva. A pretendente: 
GRAZIELI SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (09/01/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fermino dos Santos e de Simei dos Santos Souza.

O pretendente: JOSÉ ANGELO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Paudalho, PE, no dia (19/09/1962), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Henrique Angelo dos Santos e de Alaide Belarmino dos Santos. A 
pretendente: GIVANEIDE JESUS DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Ribeira do Amparo, BA, no dia (19/04/1966), residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Bernardino de Santana e de Josefa Maria de Jesus.

O pretendente: WAGNER RUBIO CAMARGO, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (20/01/1981), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rubio Camargo e de Joana 
Rezende Camargo. A pretendente: GILMARIA DUQUE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Irecê, BA, no dia (10/04/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Pereira da Silva e de Izomar Moreira Duque.

O pretendente: FILIPE MARQUES HENRIQUE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
logística, nascido em Varginha, MG, no dia (23/03/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Tadeu Henrique e de Adriana Aparecida Leopoldino. A 
pretendente: JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (07/08/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernandes Almeida de Oliveira e de Josefa Pereira da Silva.

O pretendente: ADILSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (21/07/1978), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manoel Pereira da Silva e de Maria Justino da Silva. A pretendente: LUANA MICHELLE 
BENTO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no 
dia (04/02/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emilda Bento.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/06/1986), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samuel Alves Cardoso e de Maria Leila Ferreira 
Neto. A pretendente: MICHELLE GOMES, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/04/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliana Maria Gomes.

O pretendente: JEFFERSON PINTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
armazém, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/10/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Pinto Ferreira e de Therezinha Soares de 
Lima Ferreira. A pretendente: STEPHANY CRISTINA SOUZA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 
(29/07/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Fermino dos Santos e de Simei dos Santos Souza.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido 
em São Miguel do Tapuio, PI, no dia (07/05/1980), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Aldenora Leandro Ferreira Silva. A 
pretendente: ANTONIZETE TEIXEIRA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Miguel do Tapuio, PI, no dia (09/03/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Araújo Neto e de Maria de Fátima Teixeira de Araújo.

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

Empresas & Negócios
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GABRIEL BIZARRIA CINTRA, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 20/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jonisvaldo Araujo Cintra e de Neide Maria Bizarria Cintra. A preten-
dente: ANGELICA DE CASSIA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 30/08/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Gonçalves e de Edite Petreti Gonçalves.

O pretendente: WISLON APARECIDO GRANDI, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado de estruturas metalicas e elétricas, nascido em São José do Rio Preto - SP, 
no dia 22/10/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Gumercindo Grandi e de Florinda Luzia Vicentini Grandi. A pretendente: ELIANE DE 
JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de administrativo, nascida em 
São Caetano do Sul - SP, no dia 26/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Alves Santos e de Ligia Maria de Jesus Santos.

O pretendente: BRUNO MARQUES ROCCHETTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 02/09/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Carlos Rocchetto e de Isaura 
de Campos Marques Rocchetto. A pretendente: ELISANGELA SOUSA DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Gonzaga - MG, no dia 
01/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo 
Gomes de Carvalho e de Maria do Socorro de Sousa.

O pretendente: MARCOS PAULO TCHORDACH, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 30/03/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Tchordach e de Ivone Cesare Tchordach. A pre-
tendente: PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 07/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jair dos Santos Oliveira e de Rita de Cassia Fernandes Santos Oliveira.

O pretendente: TIAGO SOARES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em Macaparana - PE, no dia 02/04/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Soares Ferreira e de Margarida Olindina da 
Silva Ferreira. A pretendente: ADILMA MARIA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão caixa, nascida em Vicência - PE, no dia 20/09/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ambrosio da Silva e de Severina Maria da Conceição.

O pretendente: THIAGO ALMIR MARQUES NECA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital - SP, no dia 15/02/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Marques Neca e de Jocilei de Fátima Neca. A 
pretendente: FRANCINE FURTADO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Curitiba - PR, no dia 03/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Jacques Marcelo Furtado e de Jucilene Furtado.

O pretendente: RAPHAEL FRANÇA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 24/06/1984, residente e domiciliado na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei da Cruz e de Maria Inez França 
da Cruz. A pretendente: JESSICA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/06/1993, residente e 
domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Cerisvaldo Batista dos Santos 
e de Gilza Batista de Jesus.

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: ERICK PEREIRA PADOVANI LEITE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de pricing, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/03/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Nelson Padovani Leite 
e de Adriana Lopes Pereira. A pretendente: MARIANA BATISTA SANCHES, estado 
civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(28/01/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Sanches e de Francisca Verônica Batista.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS E SANTOS, profi ssão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vera Cruz - BA, data-nascimento: 20/03/1992, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de José Evangelista dos Santos e de 
Marineide dos Santos. A pretendente: MARICEL ELIZABETH RECALDE GALEANO, 
profi ssão: padeira, estado civil: solteira, naturalidade: Paraguai, data-nascimento: 
05/06/1987, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Recalde Galeano e de Nidia de Recalde.

O pretendente: FABIO ROBERTO ALVES BUENO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1991, residente e domiciliado na Vila Ida, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Alves Bueno e de Niuza Maria Vido Alves Bueno. A 
pretendente: ANA PAULA BARBOSA DE ARAUJO PEREIRA, profi ssão: economista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1987, residente e domici-
liada na Vila Ida, São Paulo - SP, fi lha de Oscar Pereira Filho e de Ana Maria Barbosa Pereira.

O pretendente: BRUNO NASSER PAPPA, profi ssão: administrador de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1981, residente e 
domiciliado no Jardim das Bandeiras, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Pappa e de Maria 
Olimpia Nasser Pappa. A pretendente: TAYUAN REBELO RODRIGUES DOS SAN-
TOS, profi ssão: atriz, estado civil: solteira, naturalidade: Santos - SP, data-nascimento: 
12/02/1984, residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, São Paulo - SP, fi lha de 
Helio Rodrigues dos Santos e de Irene Rebelo da Cunha.

O pretendente: MÁRCIO HIDEKI MATSUBARA, profi ssão: policial civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lucélia - SP, data-nascimento: 22/02/1981, residente e domiciliado na Vila 
Progredior, São Paulo - SP, fi lho de Lincoln Matsubara e de Aparecida Hoshiko Nishida 
Matsubara. A pretendente: MARCELA LINS FERRI, profi ssão: biomédica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1984, residente e domiciliada 
na Vila Madalena - São Paulo - SP, fi lha de Lydio José Ferri Junior e de Marice Lins Ferri.

O pretendente: ANTONIO CARLOS CARVALHO FILHO, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 
21/02/1983, residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Carvalho e de Maria Bernardete Salvador Carvalho. A pretendente: GABRIELLA 
VINCIONI, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 27/11/1985, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, 
fi lha de Massimo Vincioni e de Luiza Matsue Yamashita Vincioni.
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME SOUZA BESSA DA PAIXÃO, divorciado, motorista, nascido 
em 13/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Bessa da Paixão e de Maria Aparecida de Souza; A pretendente: JOSILEIDE 
BEZERRA JALES, divorciada, operadora de caixa, nascida em 08/05/1995, natural de 
Jaguaribara - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josenias de Oliveira 
Jales e de Maria Regileide de Azevedo Bezerra.

O pretendente: NOELIO PEREIRA DOS SANTOS, divorciado, fotográfo, nascido em 
30/12/1977, natural de Belmonte - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Gumercindo Pereira dos Santos e de Ana Maria da Silva; A pretendente: JOSEFA 
MICHELLY LEÃO FERREIRA, divorciada, gerente, nascida em 19/01/1979, natural de 
Vitória de Santo Antão - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amadeu 
Gomes Ferreira e de Edite Leão da Silva Ferreira.

O pretendente: THIAGO DE BRITO CORREIA, solteiro, frentista, nascido em 21/05/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim 
Gomes Correia e de Maria José de Brito Correia; A pretendente: MAIARA GABRIELE 
DA SILVA MOURA, solteira, do lar, nascida em 27/05/1990, natural de Macaparana - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gabriel de Moura e de Severina 
Francisca da Silva Moura.

O pretendente: REGINALDO ALVES LANZA, solteiro, zelador, nascido em 26/06/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
Alberto Lanza e de Maria Dilma Alves Aragão Lanza; A pretendente: GISLENE SANTOS 
DE OLIVEIRA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 07/12/1984, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Maria de Oliveira 
e de Vaneide Santos Lima.

O pretendente: EVERTON TAVARES RODRIGUES DOS SANTOS, solteiro, pastor, 
nascido em 04/08/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, fi lho de José Severino dos Santos e de Valdenice Tavares Rodrigues Santos; A 
pretendente: JÉSSICA RAMOS DE BRITO, solteira, secretária, nascida em 11/07/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdeci 
Gonçalves de Brito e de Eliete Silva Ramos de Brito.

O pretendente: FELIPE PEREIRA SANTANA, solteiro, taxista, nascido em 04/05/1987, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Santana 
e de Veronica Pereira Santana; A pretendente: REBECA IBIAPINO LOURENÇO DA SILVA, 
solteira, do lar, nascida em 21/05/1998, natural de Pesqueira - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Maurilo Lourenço da Silva e de Iolanda Carla Ibiapino da Silva.

O pretendente: MÁCIO MURILO RODRIGUES DA CRUZ, solteiro, balconista, nascido 
em 20/10/1965, natural de Arara - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Hortêncio da Cruz e de Josefa Rodrigues da Cruz; A pretendente: ANA CRISTINA 
SILVA, divorciada, auxiliar administrativo, nascida em 28/11/1970, natural de Campina 
Grande - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Felipe da Silva e 
de Maria de Fatima Silva.

O pretendente: PAULO BARBOSA DE SOUZA, solteiro, ajudante de padaria, nascido 
em 03/03/1980, natural de Aporá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Bispo de Souza e de Maria Barbosa dos Santos; A pretendente: ALEX SILVIA 
DIAS DOS SANTOS, solteira, lavradora, nascida em 09/02/1981, natural de Aporá - 
BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mateus Dias dos Santos e de 
Angelina Maria dos Santos.

O pretendente: JOÃO GERALDO DOS SANTOS SILVA, divorciado, motorista, nascido 
em 23/06/1973, natural de Batalha - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Geraldo Pereira da Silva e de Ana Francisca dos Santos; A pretendente: EDNEIA 
PEREIRA DA SILVA, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 04/06/1972, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Edimar 
Pereira da Silva e de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: SANDRO NERIS DE JESUS, solteiro, encarregado de obras, nascido em 
05/05/1983, natural de Serra Preta - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Helena Neris de Jesus; A pretendente: ELAINE SERRA DE ANDRADE, divorciada, 
professora, nascida em 22/08/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Serra de Andrade e de Maria Lucia Silverio de Andrade.

O pretendente: PETERSON CARLOS DO CARMO JESUS BAPTISTA, solteiro, ajudante 
de caminhão, nascido em 25/05/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Renato de Jesus Baptista e de Marcia Virginia do 
Carmo; A pretendente: DEISIANE FERNANDES DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida 
em 28/08/1999, natural de Iraquara - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Zenivaldo Paixão Conceição Santos e de Maria Fernandes da Silva.

O pretendente: JOHNNY CABRAL DA SILVA, solteiro, técnico de eletrônica, nascido 
em 13/06/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Itapecerica da 
Serra - SP, fi lho de Geova Ferreira da Silva e de Rosinete de Lira Cabral; A pretendente: 
FERNANDA NOGUEIRA LIMA, solteira, assistente administrativo, nascida em 20/08/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Felix Lima 
Neto e de Carmelita Rosa Nogueira.

O pretendente: ADILSON SOUZA MORAES, divorciado, expedidor, nascido em 27/05/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eustáquio 
da Silva Moraes e de Irene Paula de Souza Moraes; A pretendente: ERIKA DE LELES 
MARTINS, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 07/12/1980, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Domingos Martins e 
de Maria Geralda de Leles Martins.

O pretendente: SEBASTIÃO SOUSA OLIVEIRA, divorciado, pedreiro, nascido em 
21/01/1969, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Angelo Alves de Oliveira e de Eurenita Virgilia de Souza Oliveira; A 
pretendente: SILVANA MARTINS DOS SANTOS, divorciada, doméstica, nascida em 
28/03/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Carlos Firmino dos Santos e de Ivonete Martins dos Santos.

O pretendente: GUILHERME FERREIRA DE SÁ, solteiro, ajudante de cozinha, nascido 
em 18/11/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Ferreira de Souza e de Eliane Elias de Sá; A pretendente: LUANA FRANCISCA 
DOS SANTOS, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 07/07/1995, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Oliveira dos 
Santos e de Lucidalva Francisca dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA SANTOS, divorciado, porteiro, nascido em 
29/10/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Almir Alves Santos e de Miriam Nilda da Silva; A pretendente: SUELLEN PATRÍCIA 
PINHEIRO DE OLIVEIRA, divorciada, manicure, nascida em 23/11/1984, natural de 
Teresina - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas 
de Oliveira Filho e de Elzafan Liberato Pinheiro De Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, solteiro, porteiro, nascido em 
13/05/1974, natural de Ouricuri - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Pereira Neto e de Joana Bezerra Pereira; A pretendente: ELZAFAN LIBERATO 
PINHEIRO, divorciada, cozinheira, nascida em 25/12/1966, natural de Piracuruca - PI, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pinheiro da Silva e de Maria 
Liberato Barbosa da Silva.

O pretendente: MAURICIO FERNANDES, solteiro, metalúrgico, nascido em 29/10/1983, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zacarias 
Fernandes e de Izabel Severiano Fernandes; A pretendente: JOANITTA ALVES DE 
SOUZA, solteira, cientista social, nascida em 14/11/1983, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Severiano de Souza e de 
Maria Madalena Alves de Souza.

O pretendente: ROSIVALDO VIRGINIA DAS CHAGAS, solteiro, padeiro, nascido em 
03/08/1975, natural de Vitorino Freire - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonia Virginia das Chagas; A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA FRANCO 
BRAGA, solteira, agente comunitária de saúde, nascida em 26/04/1982, natural de 
Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Franco 
Braga e de Elza de Oliveira Franco Braga.

O pretendente: JOSÉ JAIME DIAS DA SILVA, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 09/06/1988, natural de Tauá - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Dias de Sousa e de Marinete Estrêla da Silva Sousa; A pretendente: PAMELA 
BARROS BARBOSA, solteira, auxiliar técnico, nascida em 31/07/1994, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Hamilton Sabino 
Barbosa e de Ivanilda de Oliveira Barros Barbosa.

O pretendente: IGOR VIEIRA DE SOUZA, divorciado, motorista, nascido em 23/10/1979, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rafael Dutra 
Souza e de Joselina Vieira Souza; A pretendente: JANAINA TELES PEREIRA, solteira, 
vendedora, nascida em 24/10/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Ari Carlos de Jesus Pereira e de Marlucia Pereira Teles.

O pretendente: JEFFERSON DE JESUS DE ANDRADE, solteiro, pizzaiolo, nascido em 
27/05/1994, natural de Poço Verde - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
João Cardoso de Andrade e de Nelsa Maria de Jesus; A pretendente: DANIELE SANTOS 
VINTURA, solteira, do lar, nascida em 06/04/1999, natural de Olindina - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vintura e de Rosalia Bispo dos Santos.

O pretendente: GENARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, divorciado, pedreiro, nascido 
em 19/09/1977, natural de Jussara - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Cassemiro Gonçalves de Oliveira e de Flozina Jesus de Oliveira; A pretendente: 
VERA LUCIA SILVA, solteira, diarista, nascida em 10/08/1975, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gessi Oliveira Silva e de Maria 
Lucieni de Jesus Santos.

O pretendente: ERICK SATURNINO TENA CALDAS, solteiro, costureiro, nascido em 
17/10/1973, natural do Peru residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Demetrio 
Saturnino Tena Huacho e de Emma Lastenia Caldas Falcon; A pretendente: JECICA 
GICETCH GUTIERREZ MORI, solteira, doméstica, nascida em 04/09/1979, natural do 
Peru residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilfredo Gutierrez Oyarce e de 
Matilde Irene Mori Bustamante.

O pretendente: MORIELSON SALVADOR DAMASCENO, solteiro, autônomo, nascido 
em 23/12/1970, natural de Utinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Braz Damasceno e de Miracy Salvador Damasceno; A pretendente: EDVANI-
CE SILVA MACHADO, divorciada, bancária, nascida em 17/01/1984, natural de Rio de 
Janeiro - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Crispiniano 
Machado e de Maria de Fatima Silva Machado.

O pretendente: ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE LIMA, divorciado, consultor de sistemas, 
nascido em 03/02/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Izaias Belarmino de Lima e de Sueli Ribeiro da Silva Lima; A pretendente: 
KELLY DE SENA BARROS, solteira, recepcionista, nascida em 15/11/1989, natural de 
Teresina - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gregorio Epifanio de 
Barros Neto e de Maria José de Sena Nogueira.

O pretendente: KEVIN DIAS TEODORO, solteiro, auxiliar de armazenamento, nascido 
em 14/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Sonia Maria Dias Teodoro; A pretendente: LETICIA DIAS DA SILVA, solteira, 
estudante, nascida em 28/04/1999, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Claudiano do Nascimento Silva e de Francirleide Dias Pereira.

O pretendente: DANIEL TAVARES DE SIQUEIRA, solteiro, barbeiro, nascido em 
16/05/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Deginaldo Manoel Moreira de Siqueira e de Maria José Tavares de Siqueira; A 
pretendente: RENATA DA SILVA MARTINS, solteira, bancária, nascida em 26/02/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Barros 
Martins e de Marina da Silva Martins.

O pretendente: GERALDO FELIPE BEZERRA, divorciado, segurança, nascido em 
15/06/1963, natural de Martinópolis - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Felipe Bezerra e de Raimunda Ribeiro Bezerra; A pretendente: APARECIDA 
ROSANGELA GOMES, divorciada, doméstica, nascida em 25/11/1967, natural de Santa 
Cruz do Escalvado - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amantino 
Neves Gomes e de Maria de Paula Gomes.

O pretendente: MARCOS PAULO COSTA COELHO, solteiro, montador, nascido em 
29/07/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Nilton Coelho e de Vanessa Reis da Costa Coelho; A pretendente: JAQUELINE COSTA 
DONATO, solteira, do lar, nascida em 14/06/1994, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nicodemos Donato e de Vilma Costa Donato.

O pretendente: WILLIAM RAMOS DE OLIVEIRA, solteiro, porteiro, nascido em 12/10/1985, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo 
Almeida de Oliveira e de Aparecida Ramos de Sousa; A pretendente: ISABELE FERREIRA 
DO NASCIMENTO, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 24/12/1986, natural de 
Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Mirtes Ferreira 
do Nascimento.

O pretendente: MARCONE DOS SANTOS SOUZA, solteiro, auxiliar de expedição, nascido 
em 03/01/1989, natural de Biritinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Eduardo de Souza e de Marlene dos Santos Souza; A pretendente: TAÍNA 
MEIRELES DOS SANTOS, divorciada, balconista, nascida em 08/04/1990, natural de 
Serrinha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Araujo dos 
Santos e de Vilma Rodrigues de Meireles.

O pretendente: ROBERTO DE JESUS SANTOS, solteiro, pedreiro, nascido em 
09/08/1970, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em São Paulo - sp, fi lho de 
Laurindo Mauricio dos Santos e de Neide Maria de Jesus; A pretendente: MARIA DE 
JESUS GOMES DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 04/05/1971, natural de União 
dos Palmares - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gomes da 
Silva e de Maria José Gomes da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DUTRA DA PAIXÃO, solteiro, motorista, nascido em 
27/03/1970, natural de Tarumirim - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Nunes e de Iracema Nunes Dutra; A pretendente: MARIA AUREA DA SILVA 
GOMES, solteira, do lar, nascida em 07/10/1967, natural de Coroatá - MA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria da Silva Gomes.

O pretendente: RICARDO BRANDÃO DOS AFLITOS, solteiro, autônomo, nascido em 
16/03/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Vicente Aparecido dos Afl itos e de Eliane Garcia Brandão dos Afl itos; A pretendente: 
PATRICIA FARIAS DE FIGUEIREDO, divorciada, do lar, nascida em 22/03/1976, natural 
de Senador Pompeu - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alves 
de Figueiredo e de Maria Farias de Figueiredo.

O pretendente: FELIPE DA SILVA RODRIGUES, solteiro, vigilante, nascido em 25/02/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Edmar Rodrigues da Costa e de Vanda Elaine da Silva Rodrigues; A pretendente: 
BARBARA LOPES DA SILVA, solteira, recepcionista, nascida em 02/09/1996, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Lopes da 
Silva e de Isaura da Silva.

O pretendente: VALMIR SEVERINO DA SILVA, solteiro, motofretista, nascido em 
19/11/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Severino Terino da Silva e de Maria Veronica da Silva; A pretendente: NATHALIA 
COELHO DE ALCANTARA, solteira, estagiária, nascida em 30/06/1995, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario José de Alcantara 
e de Maria da Gloria Coelho.

O pretendente: IREMAR SILVA MIRANDA, solteiro, líder de setor, nascido em 05/10/1986, 
natural de Senhor do Bonfi m - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Ilson Teobaldo de Miranda e de Oscarlina Silva Miranda; A pretendente: MICHELE 
SOUZA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 15/01/1991, natural de Ilhéus - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Simão Nascimento de Oliveira e de 
Maria Francisca Santos Souza.

O pretendente: TIAGO PEREIRA LOPES, solteiro, técnico em segurança do trabalho, 
nascido em 27/02/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Carmindo Moreira Lopes e de Maria Helena Pereira Lopes; A pretendente: 
BRUNA GABRIELA REDI COPA, solteira, analista de RH, nascida em 05/09/1987, natural 
de Guarulhos - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Aparecido 
Redi Copa e de Maria Helena Borges da Silva Redi Copa.

O pretendente: TIAGO HENRIQUE DE JESUS SANTOS, solteiro, encanador, nascido em 
09/09/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Gelcino Gil dos Santos e de Glória Ramos de Jesus Santos; A pretendente: LUDIANE DA 
SILVA ALIXANDRINO, solteira, analista administrativo, nascida em 24/10/1991, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Alixandrino 
de Fatima e de Maria da Conceição da Silva Alixandrino.

O pretendente: LUIZ FELIPE SILVERIO, solteiro, offi  ce boy, nascido em 05/11/1996, natural 
de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vanessa Silverio; 
A pretendente: JESSICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, solteira, vendedora, nascida em 
01/09/1999, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Gilson Nascimento dos Santos e de Adriana de Oliveira Silva.

O pretendente: RAFAEL SANTANA GURGEL, solteiro, motoboy, nascido em 04/08/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Rosival e Silva Gurgel e de Nelci Maria de Santana; A pretendente: JENIFFER ANTU-
NES MARCONDES, solteira, do lar, nascida em 08/01/1990, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Aparecido Marcondes e de 
Rosimeire Antunes dos Anjos.

O pretendente: PAULO REINALDO PEREIRA MACHADO, solteiro, operador de máquinas, 
nascido em 12/03/1969, natural de Correntina - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Aldo Pereira Machado e de Geralda Rodrigues Machado; A pretendente: 
ANA LUCIA ALMEIDA SOUSA, solteira, pedagoga, nascida em 27/11/1976, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Joaquim 
de Sousa e de Maria de Lourdes Almeida Sousa.

O pretendente: FILIPE LUCAS RIBEIRO, divorciado, analista fi scal, nascido em 30/12/1988, 
natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Luiz Ribeiro e de Roselaine Rodrigues Rosas Ribeiro; A pretendente: LUCIANA DE 
OLIVEIRA SILVA, solteira, analista fi scal, nascida em 10/05/1988, natural de Caratinga 
- MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista da Silva e de 
Lurdes Divina de Oliveira Silva.

O pretendente: LUCAS REIS ALVES SANTANA, solteiro, cumin, nascido em 08/12/1996, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro 
Alves de Santana e de Simone Reis do Nascimento de Santana; A pretendente: CINTIA 
FERREIRA DE SOUZA, solteira, aprendiz fi nanceiro, nascida em 03/04/1996, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Alves de 
Souza e de Valmira Ferreira de Jesus.

O pretendente: LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA, solteiro, auxiliar de loja, nascido em 
03/04/1991, natural de Santo Estevão - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz Rafael Conceição de Oliveira e de Zenailda Sampaio Batista; A pretenden-
te: TAISA GRAZIELA DOS SANTOS IZIDORO, solteira, auxiliar de loja, nascida em 
01/09/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Isaias da Silva Izidoro e de Luciene Climaco dos Santos.

O pretendente: GIVALDO FERREIRA DA SILVA, solteiro, montador, nascido em 
24/07/1972, natural de Angelim - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Ferreira da Silva e de Josefa Guedes da Silva; A pretendente: DORALICE BISPO 
DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 22/09/1960, natural de Santo Antônio de 
Jesus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Bispo dos Santos 
e de Joana Batista dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BEZERRA CARDOSO, solteiro, ajudante de cozinha, nascido 
em 20/05/1983, natural de Assaré - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Cardoso Filho e de Maria da Silva Bezerra; A pretendente: ANA PAULA 
BARBOSA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 17/11/1990, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Cesário de Oliveira e de 
Diva Viana Barbosa.

O pretendente: MARIO CAVALARO JUNIOR, solteiro, estudante, nascido em 11/12/1995, 
natural de Mogi Mirin - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario 
Cavalaro e de Luzia Donizete Ventura Cavalaro; A pretendente: SOYANE CARVALHO 
CERDEIRA, solteira, estudante, nascida em 27/12/1994, natural de Óbidos - PA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lucenildo Vieira Cerdeira e de Wanderli 
Carvalho Cerdeira.

O pretendente: DANIEL ALEXANDRINO DE OLIVEIRA, solteiro, pedreiro, nascido em 
02/09/1975, natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Alexandrino de Oliveira e de Gilda Mendes de Oliveira; A pretendente: 
MARIA DA GUIA DOS SANTOS, divorciada, do lar, nascida em 20/03/1962, natural de 
Solânea - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Francisco 
dos Santos e de Luzia Ferreira da Silva.

O pretendente: RISONALDO JOARES DE SOUZA, solteiro, porteiro, nascido em 
14/11/1987, natural de Surubim - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Joares Estácio de Souza e de Maria José da Conceição; A pretendente: MARLENE 
VIEIRA DOS SANTOS, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em 15/12/1981, natural de 
Naviraí - MS, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Faustino dos Santos 
Sebastião e de Maria Aparecicida Vieira Sebastião.

O pretendente: WAGNER FERREIRA JOSÉ, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido 
em 07/03/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Evaldo José e de Maria do Carmo Ferreira José; A pretendente: JUSSANDRA 
MARIA DE OLIVEIRA CERQUEIRA, solteira, do lar, nascida em 11/10/1993, natural 
de Pedro II - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José de Cerqueira 
Machado e de Solange Maria de Oliveira Machado.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA ROCHA, solteiro, encarregado, nascido em 
01/11/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Leonardo da Rocha e de Benedita Ribeiro Fonseca da Rocha; A pretendente: 
MALENA CABRERA GOMEZ, solteira, médica, nascida em 02/10/1987, natural de Cie-
go de Ávila, Cuba residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Cabrera 
Ordoñes e de Idolaisy Gómez Vega.

O pretendente: DANIEL SILVA BOA, solteiro, estagiário de direito, nascido em 07/11/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hélio Caldeira 
Boa e de Keila Oliveira da Silva; A pretendente: IASMIN LIMA VITAL, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em 20/04/2000, natural de Francisco Morato - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Radameres Vital e de Genilda Lima Sobrinho.

O pretendente: ROBSON DE JESUS TAVARES, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 10/03/1988, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Rubens da Mota Tavares e de Eliene Maria de Jesus; A pretendente: ANA 
PAULA SILVA RAIMUNDO, solteira, jornalista, nascida em 25/01/1985, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Raimundo Filho e 
de Maria do Carmo Peixe dos Santos.

O pretendente: FABIANO SOUZA TORQUATO, solteiro, estudante, nascido em 05/04/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fabio 
Julião Torquato e de Maria Eunice de Souza Torquato; A pretendente: LILIANE SILVA 
OLIVEIRA, solteira, professora, nascida em 31/07/1986, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Martinho de Jesus Oliveira e 
de Vera Lucia Silva Oliveira.

O pretendente: LEANDRO MEDEIROS MARTINS, solteiro, meio ofi cial mecanico, nascido 
em 17/11/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Nilson Martins e de Maria Aparecida Medeiros Martins; A pretendente: VIVIANE 
OLIVEIRA QUINTÃO, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 22/06/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Embu das Artes - SP, fi lha de Milton de 
Araujo Quintão e de Maria de Lourdes Mendes Oliveira Quintão.

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

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

O pretendente: JULIO REINAZUL FESTA JUNIOR, profi ssão: estagiário de direito, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Julio Reinazul Festa e de Luanda Branco de 
Almeida. O pretendente: LUCAS DIAS TOLEDO, profi ssão: estagiário de direito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iracema Dias Toledo. R$ 11,55

O pretendente: JAILTON SILVA SANTANA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jequié - BA, data-nascimento: 15/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Valdelice Silva Santana. A pretendente: AGATHA CRISTINA 
GONÇALVES CAMPOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1994, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Roberta Gonçalves Campos. R$ 11,55

O pretendente: WANDERSON CONCEIÇÃO ENEDINO, profi ssão: técnico em radiolo-
gia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Gonçalo - RJ, data-nascimento: 09/01/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Severino dos Ramos Enedino e 
de Francisca da Conceição Enedino. A pretendente: ERICA PEREIRA DA NOBRIGA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Niuto da Nobriga e de Lucimar Henrique Pereira. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ELVIS FLORES RAYO, profi ssão: artesão, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Peru, data-nascimento: 30/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Abilio Flores Jimenez e de Petronila Rayo Yarahuaman. A convivente: 
ROSALIA SULLCA QUISPE, profi ssão: artesã, estado civil: solteira, naturalidade: Peru, 
data-nascimento: 04/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Dionicio Sullca Diaz e de Ceferina Quispe Sullca. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter em Casamento sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art 1525 do Código Civil Brasileiro. R$ 11,55

O convivente: FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA GUERRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itatira - CE, data-nascimento: 22/01/1976, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Simão Pinto Guerra e de Raimunda 
Martins de Oliveira. A convivente: YORRANA BRAGA XAVIER, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 29/05/1993, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Valmir Campos Xavier e de 
Jilânia Sousa Braga Xavier. Obs.: Faço saber que pretendem converter em Casamen-
to sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do Código 
Civil Brasileiro. R$ 11,55

O convivente: LUIZ OTAVIO DE BARROS BRAGA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 16/02/1962, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Damasceno Lopes Braga e de Panjurina de 
Barros Braga. A convivente: CREUZA MARIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: João Alfredo - PE, data-nascimento: 16/06/1969, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Caetano da Silva e de Ma-
ria Izabel dos Santos. Obs.: Faço saber que pretendem converter em Casamento sua 
União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do Código Civil 
Brasileiro. R$ 11,55
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1115099-07.2014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira Jorge,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rodrigo Santos Silva, Brasileiro, Solteira, RG 2880 4903-2, CPF
226.221.458-10, 33, CEP 06023-901, Osasco - SP, que Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 2.354,76, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado o
representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque 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. Dado e passado nesta cidade de
Embu das Artes, aos 31/08/2017.                                                                                                   (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003136-57.2015.8.26. 0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eucilvio Alves Brasileiro, RG 5.691.192, CPF/MF Nº 572.653.568-53,
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$ 4.331,64, referente ás
despesas da taxa de conservação do lote 13 da Quadra IM, Loteamento Ninho Verde II. Estando o réu,
em lugar ignorado, foi deferido 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. SP, aos 10/08/2017.                 (05 e 06)

O pretendente: ELIEL DE OLIVEIRA REIS, nascido nesta Capital, Santo Amaro 
- SP, no dia 24/11/1992, estado civil solteiro, profi ssão bordador, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Albertino Silva Reis e de Maria 
de Lourdes de Oliveira Reis. A pretendente: ILIENE MARIA DA LUZ, nascida em 
Jussiape (Caraguataí) - BA, no dia 18/09/1982, estado civil solteira, profi ssão babá, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Firmino Luz 
e de Vitelmira Maria da Luz.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial

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

Empresas & Negócios

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1032691-25.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Zeni Luiza Barbosa de Oliveira, CPF 013.577.148-07, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese:
requer o pagamento da quantia de R$ 5.481,18 (em 01/06/2015), referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais relativos ao curso de Enfermagem, firmado entre as partes e não foi cumprido.
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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando
isento de custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. 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. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2017.                                                                            (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057170-19.2014.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mayara Ferreira Dos Santos, RG: 27.585.185-0
e CPF: 343.136.348-27 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.107,55 (em 01/12/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.    (05 e 06)


