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“O Demônio não 
soube o que fez 
quando criou o 
homem político; 
enganou-se, por 
isso, a si próprio”.
William Shakespeare (1564/1616)
Dramaturgo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,03% Pontos: 
72.150,87 Máxima de +1,46% 
: 73.180 pontos Mínima de 
-0,42% : 71.827 pontos Volu-
me: 10,91 bilhões Variação em 
2017: 19,8% Variação no mês: 
1,86% Dow Jones: -1,07% Pon-
tos: 21.753,31 Nasdaq: -0,93% 
Pontos: 6.375,57 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1162 Venda: R$ 3,1167 
Variação: -0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: -0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1197 Venda: R$ 
3,1203 Variação: -0,59% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2530 Variação: 
-0,61% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,23% 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: US$ 1.344,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,83% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: -1,04%.

Cotação: R$ 3,1280 Variação: 
-0,78% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1914  Venda: US$ 1,1918 
Variação: +0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7100 Venda: R$ 
3,7120 Variação: -0,56% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6570 Ven-
da: R$ 3,8630 Variação: -0,52%.

Futuro: -0,12% Pontos: 72.710 
Máxima (pontos): 73.865 Míni-
ma (pontos): 72.450. Global 40 
Cotação: 937,233 centavos de 
dólar Variação: estável.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
comemorou ontem 

(5), a alta de 0,8% da produ-
ção industrial em julho em 
relação a junho, de acordo 
com dados - com ajuste sazo-
nal - divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Em relação 
a julho de 2016, a produção 
subiu 2,5%.

Em seu perfi l no Twitter, 
o ministro destacou que 
essa foi a quarta alta mensal 
consecutiva do indicador. “O 
índice de 0,8% de crescimento 
em relação a junho fi cou bem 
acima do esperado, mostran-
do que trajetória é de forte 

     

Produção industrial de 
julho "mostra trajetória" de 
forte recuperação do setor

recuperação da indústria. Há 
crescimento disseminado nas 
quatro categorias econômicas 
da indústria, mostrando que 
a recuperação do setor será 
sustentável”, afi rmou, na rede 
social.

Meirelles voltou a creditar 
a melhora do desempenho do 
setor ao trabalho do governo 
que, segundo ele, “tirou o 
Brasil da maior recessão da sua 
história e garantiu a queda da 
infl ação”. “Estamos reduzindo 
o desemprego e criando mais 
vagas de trabalho A recupera-
ção será ainda mais forte com 
a implementação da agenda de 
reformas”, completou.

Disse que a situação da União 

é “muito diferente” da dos 
Estados em geral e do Rio de 
Janeiro e que o governo federal 
vem fazendo um ajuste fi scal 
“bem-sucedido”. Disse ainda 
que a União tem maior capaci-
dade de tributação e gestão da 
dívida do que os Estados. “Os 
analistas estão cada vez mais 
confortáveis com o sucesso do 
plano de ajuste fi scal da União”, 
afi rmou, lembrando a aprova-
ção da lei do teto de gastos 
e o andamento das reformas 
tributária e a da Previdência.

Meirelles ressaltou que a 
suspensão do pagamento da 
dívida do Rio de Janeiro com a 
União não impacta o resultado 
primário do governo federal, já 

Para Meirelles: O índice de 0,8% de crescimento em relação a junho fi cou bem acima do esperado, 

mostrando que trajetória é de forte recuperação da indústria.

que o efeito do pagamento é 
fi nanceiro, sendo contabilizado 

na dívida pública. “O efeito 
disso na dívida está calculado e 

é absolutamente absorvível”, 
afi rmou (AE).

Sobe o preço do botijão de gás
A Petrobras anunciou ontem 

(5), no Rio de Janeiro, reajuste de 
12,2% para o gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP) para uso residencial, 
o chamado gás de cozinha, vendido 
em botijões de até 13 quilos. Foi 
considerado, para efeito de ajus-
tes nos preços do gás, o cenário 
externo de estoques baixos, além 
dos refl exos de eventos climáticos, 
como o furacão Harvey.

O presidente em exercício, 

Rodrigo Maia, apresenta 

documento de sanção da lei.

O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
sancionou ontem (5) o pro-
jeto que cria o Programa de 
Financiamento Específico 
para Santas Casas  (Pró-Santas 
Casas) que atendem o SUS. O 
programa prevê duas linhas 
de crédito em bancos ofi ciais, 
totalizando R$ 10 bilhões, que 
serão liberados entre 2018 e 
2022. Os recursos poderão 
ser usados na reestruturação 
patrimonial das instituições 
em crise ou no incremento 
do capital de giro. Serão li-
berados R$ 2 bilhões anuais 
consignados no Orçamento 
Geral da União. O programa 
terá duração de cinco anos, 
começando em 2018.

As instituições poderão 
tomar o crédito independente-
mente da existência de saldos 
devedores ou da situação de 
inadimplência em outras ope-

Presidente do TSE, ministro 

Gilmar Mendes.

O ministro do STF Gilmar 
Mendes voltou a criticar on-
tem (5) o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, por 
supostas falhas na condução 
das tratativas que levaram à 
assinatura do acordo de dela-
ção premiada de executivos da 
JBS. Ao comentar a abertura 
do processo de revisão dos 
benefícios, o ministro disse que 
a celebração do acordo foi “a 
maior tragédia que já ocorreu 
na PGR [Procuradoria-Geral 
da República] em todos os 
tempos”.

Em Paris, onde está em via-
gem ofi cial como presidente 
do TSE, Gilmar Mendes con-
siderou o acordo de delação 
como um desastre que foi mal 
conduzido desde o início”. 
Além disso, o ministro disse 
que a Corte pode ter errado 
por não ter “colocado limites 
aos delírios” de Janot. “Eu 
tenho a impressão de que o 
procurador-geral tentou trazer 
o Supremo para auxiliá-lo nessa 
Operação Tabajara. No fundo, 
uma coisa muito malsucedida, 
e ele [Janot] está tentando di-
vidir a responsabilidade com o 
Supremo. O Supremo não tem 
nada com isso. O Supremo pode 
ter errado e não ter feito avalia-
ções e, talvez, não ter colocado 
limites”, afi rmou Gilmar.

Sobre as supostas citações a 
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A banda larga fi xa é o tipo de 

conexão mais popular. 

São Paulo - O acesso à inter-
net teve um leve crescimento 
no Brasil entre os anos de 
2015 e 2016, conforme mostra 
pesquisa divulgada ontem (5), 
pelo Comitê Gestor da Internet. 
O levantamento mostra que 
54% dos domicílios do País 
(36,7 milhões de lares) tinham 
alguma conexão à internet no 
ano passado, o que representa 
um avanço frente aos 51% do 
ano anterior.

A banda larga fi xa é o tipo de 
conexão mais popular, com um 
total de 23 milhões de residên-
cias conectadas. Em seguida 
vem a banda larga móvel, com 
9,3 milhões, e o acesso por 
celulares, com 4,4 milhões.O 
acesso por celulares tem mos-
trado o maior avanço, segundo 
a pesquisa. A proporção de do-
micílios com acesso à internet, 
mas sem computador, dobrou 
em dois anos, passando de 7% 
em 2014 para 14% em 2016.

Entre os usuários de internet 
pelo telefone celular, o Wi-Fi 
se mantém como o tipo de co-
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Nigel Roddis/Reuters

Brasília - Líder do governo 
no Senado, o senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), disse ontem 
(5), que a apresentação de 
uma nova denúncia contra o 
presidente Michel Temer seria 
uma “posição melancólica” do 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot. “Eu não 
sei qual é a denúncia que o 
Janot ia apresentar. Se ele tem 
consciência, se ele tem respon-
sabilidade, se ele tem certeza, 
ele apresenta. Se ele não tem, 
eu espero que não seja uma 
posição melancólica e incorreta 
do Ministério Público como foi 
a primeira denúncia”, disse.

Segundo o senador, os fatos 
revelados por Janot levantam 
dúvidas em relação ao acordo 
de delação premiada dos em-
presários da JBS e mostram 
que a primeira denúncia 
apresentada contra Temer se 
tratou de uma “armação” de 
Joesley Batista para conseguir 
perdão aos crimes cometidos 
e não ir para a cadeia. Para 
Jucá, “há muitas coincidên-
cias que precisam ser inves-
tigadas”, especialmente em 
relação à atuação do advogado 
Marcelo Miller. 

O líder governista afi rmou 

Brasília - O corregedor na-
cional de Justiça, ministro João 
Otávio de Noronha, disse ontem 
(5) que certamente a imagem 
do Supremo (STF) já está arra-
nhada em meio a menções de 
delatores do grupo J&F à Corte. 
Nos novos áudios da delação de 
executivos da J&F entregues à 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), obtidos pela revista 
Veja, os delatores Joesley Batis-
ta e Ricardo Saud falam sobre 
“dissolver” o Supremo.

“Certamente (isso) já arra-
nhou (a imagem do Supremo)”, 
disse Noronha, que atua no CNJ 
ao lado da ministra Cármen 
Lúcia, que preside o conselho 
e o STF. O corregedor, no 
entanto, ressaltou que não 
acredita que qualquer ministro 
do STF esteja envolvido em 
irregularidades no caso. “Nossa 
Corte é composta dos homens 
e mulheres mais dignos deste 
país”, afi rmou. Para ele, a dela-
ção premiada passou a ser um 
“instituto universal”, que visa 
à obtenção de “informações 
necessárias para a apuração 
dos crimes ocorridos no país”.

“O gerenciamento da delação 
premiada é muito importante. 
Por exemplo, não é razoável você 
pressionar alguém a delatar. Não 
é razoável prender pra delatar. 
Não sei se isso aconteceu, acon-
tece. Não tenho caso concreto 
que alguém foi pressionado”, 

Corregedor nacional

de Justiça, ministro

João Otávio de Noronha.
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Cartórios poderão 
emitir RG e carteira 
de trabalho

Brasília - A Câmara aprovou 
ontem (5), proposta que permi-
te cartórios emitirem carteiras 
de identidade e de trabalho e 
cobrarem por esses serviços. 
Como já tinha sido aprovada 
pelo Senado, a matéria seguiu 
para sanção presidencial.

A proposta foi aprovada 
por meio de uma emenda do 
deputado Júlio Lopes (PP-RJ) 
à medida provisória (MP) 776, 
que altera a Lei de Registros 
Públicos. 

O texto original da matéria 
apenas permitia que a certidão 
de nascimento indique, como 
naturalidade do fi lho, o muni-
cípio de residência da mãe na 
data do nascimento, desde que 
localizado no Brasil. A emenda 
incluiu na MP autorização para 
cartórios prestarem outros 
serviços na área com órgãos 
públicos e entidades interes-
sadas, como a emissão de RGs 
e carteiras de trabalho (AE).

Maia sanciona lei que cria programa 
de fi nanciamento para Santas Casas

implantado em até dois anos.
De acordo com o ministro 

da Saúde, Ricardo Barros, o 
programa de financiamento 
ajudará na recuperação das 
Santas Casas, que enfrentem 
dificuldades financeiras e 
são responsáveis por parcela 
importante dos atendimentos 
feitos pelo SUS no país. “Esta-
mos ajudando as Santas Casas 
em difi culdades e as que quise-
rem podem ter, gratuitamente, 
consultoria para melhorar a 
gestão e não passar mais pelas 
difi culdades que estão passan-
do”, disse Barros.

Dados do Ministério da Saú-
de mostram que as entidades 
benefi centes são responsáveis 
por cerca de 50% do total de 
atendimentos no SUS. Em 927 
municípios brasileiros, a assis-
tência hospitalar é prestada 
unicamente por uma institui-
ção benefi cente (ABr).

rações de crédito existentes. 
A condição para isso é que os 
recursos sejam usados integral-
mente para o pagamento de dé-
bitos em atraso. As instituições 
deverão também apresentar 
um plano de gestão para ser 

Acesso à internet sobe 
nos lares do País

nexão mais mencionado: 86% 
dos usuários afi rmam utilizar o 
Wi-Fi, enquanto 70% utilizam a 
rede 3G ou 4G. “Os resultados 
indicam maior presença dos 
acessos móveis nos domicílios 
brasileiros, que ocorrem prin-
cipalmente por meio do uso de 
telefones celulares”, observa 
Alexandre Barbosa, gerente 
do Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação, órgão do 
Comitê Gestor da Internet (AE). Delação da JBS foi ‘a 

maior tragédia’ na PGR

ministros do STF nos áudios, 
Gilmar disse que as conversas 
são uma forma de “vender 
fumaça” por parte dos colabo-
radores, que buscavam acordo 
com a PGR. A possibilidade 
de revisão ocorre diante das 
suspeitas dos investigadores 
do MPF de que o empresário 
Joesley Batista e outros dela-
tores ligados à empresa escon-
deram informações da PGR. Ao 
comunicar a abertura do pro-
cesso de revisão das delações, 
Janot disse que, mesmo se os 
benefícios dos delatores forem 
cancelados, as provas contra 
as pessoas citadas devem ser 
mantidas. No entanto, a decisão 
fi nal sobre a validade das provas 
cabe ao Supremo (ABr).

‘Áudio de Joesley já 
arranhou imagem do STF’

disse Noronha. “O Delcídio (o 
ex-senador) delatou um monte 
de gente e não está provan-
do. Isso desmerece a delação 
premiada? Ele pode perder os 
benefícios. Uma coisa é delação, 
outra coisa é comprovação dos 
fatos”, continuou o corregedor.

Em alegações fi nais enviadas 
à Justiça, o MPF-DF, pediu que 
Delcídio perca os benefícios as-
segurados no acordo de colabo-
ração premiada. A Procuradoria 
da República afi rma que o ex-
-parlamentar mentiu sobre fatos 
que levaram à abertura de ação 
penal contra sete pessoas. “Eu 
quero que o Brasil seja passado a 
limpo, seja o pequeno, o médio, 
o grande. E que a Justiça seja a 
mesma para todos (AE).

Nova denúncia seria ato 
‘melancólico’ de Janot

que o ex-procurador atuou, 
enquanto esteve no MPF, não 
somente no acordo da JBS, 
mas também nas delações do 
ex-presidente da Transpetro, 
Sergio Machado, do ex-senador 
Delcídio Amaral e do ex-diretor 
da Petrobras, Nestor Cerveró. 
O peemedebista é citado por 
todos eles e, ao todo, responde 
por 14 inquéritos no STF, a 
maioria deles em decorrência 
das investigações da Operação 
Lava Jato.

O senador também defendeu 
que o Congresso abra uma 
investigação independente do 
caso (AE).
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Senador Romero Jucá

(PMDB-RR).



OPINIÃO
Seis armadilhas da 

produtividade

Se olharmos 

atentamente para 

a nossa mesa de 

trabalho, encontraremos 

inúmeras ferramentas 

e recursos tecnológicos 

que facilitam a nossa 

vida e nos fazem ganhar 

tempo

Computadores mais rá-
pidos, programas e sof-
twares mais inteligentes 

e até o corretor ortográfi co. 
Apesar de tantas soluções que 
nos ajudam no dia a dia, às 
vezes nos deparamos com uma 
barreira difícil de transpor: a 
falta de produtividade. Antes 
de mais nada, precisamos 
deixar claro que produtividade 
não tem a ver com o quanto 
a pessoa trabalha. Você será 
produtivo quando realizar o 
que precisa ser feito e não por 
trabalhar demais. 

Mas como saber se sou um 
profi ssional produtivo ou im-
produtivo? Alguns vilões da 
produtividade são apontados 
com frequência para discutir 
o tema: celular, internet, redes 
sociais, excesso de reuniões 
e hábitos como pausas para 
o cigarro e o café, além das 
conversas excessivas com os 
colegas. Ao destacar todas 
essas práticas como as causas 
mais comuns para a improduti-
vidade, corremos o risco de não 
enxergar outras armadilhas 
que são tão ou mais prejudi-
ciais à produtividade que as 
já citadas, são elas: 

1.  Desorganização - A falta 
de organização não permite 
que se tenha um fl uxo contínuo 
de trabalho. Estar sempre ten-
tando descobrir onde guardou 
um documento ou salvou um 
arquivo, procurando por um 
número de telefone ou por 
uma informação, toma tempo, 
interrompe tarefas e atrasa o 
trabalho;

2.  Falta de planejamen-

to - É preciso um mínimo de 
planejamento para o desenvol-
vimento diário das atividades. 
Quando se tem clareza do que 
precisa ser feito, fi ca muito 
mais fácil defi nir as priorida-
des e o que é necessário para 
executá-las. Dessa forma, difi -
cilmente deixaremos de atuar 
nos assuntos mais importantes 
e não nos perderemos em meio 
a tantos afazeres.

3.  Falta de comunica-

ção clara e objetiva - Ter a 
certeza de que entendeu bem 
a mensagem passada pelo 
interlocutor e estar seguro 
de que se fez entender corre-
tamente é fundamental. Um 
dos principais problemas que 
comprometem a produtividade 

é o retrabalho. Deixar claro 
o contexto, o cenário, e as 
informações mais importantes 
é condição indispensável para 
que um trabalho seja bem 
executado;

4.  Estado emocional - É 
uma das principais causas de 
queda na produtividade. Pro-
blemas pessoais, familiares, de 
saúde ou fi nanceiros roubam 
a concentração e a energia 
do profi ssional, que já chega 
no trabalho desconcentrado 
e incomodado. Em situações 
assim, vale a pena conversar 
com o líder, explicar o que está 
ocorrendo e juntos decidirem 
a melhor forma de conduzir o 
trabalho;

5.  Difi culdade de dizer 

não - Demandas e solicitações 
vão surgindo e você se vê in-
capaz de dizer não. Situações 
assim fazem a pessoa acumular 
tarefas além da sua capacidade 
de realização. É preciso ter 
uma noção clara do que você 
consegue fazer para cumprir 
da melhor forma as respon-
sabilidades assumidas e, a 
partir daí, recusar ou negociar 
algumas demandas;

6.  Procrastinação - Fugir 
das tarefas mais espinhosas, 
ou tentar adiar ao máximo a 
realização delas, é bastante 
comum e pode, muitas vezes, 
emperrar o andamento de um 
trabalho sem que o profi ssional 
perceba. 

As situações descritas acima 
ocorrem com muito mais fre-
quência do que imaginamos, 
e é preciso uma boa dose 
de atenção para conseguir 
enxergá-las. Se quisermos 
fazer mais e melhor, precisa-
mos fazer uma autoanálise. O 
primeiro passo é identifi car as 
armadilhas ocultas em nossos 
hábitos para então procurar 
desarmá-las. Atitudes práticas 
nos fazem sair do campo das 
intenções e conquistar resul-
tados concretos. 

Aqui vão algumas dicas: esta-
beleça metas para si mesmo e, 
para cumpri-las, coloque suas 
ideias e objetivos no papel; faça 
uma lista de tudo o que há para 
ser feito - ver a lista diminuir 
cada vez mais é sempre um 
incentivo para continuar em 
frente - defi na uma rotina diária 
para gerenciar melhor o seu 
tempo, e, por fi m, não tenha 
receio de pedir ajuda. 

Corrigir a rota, sempre que 
necessário, exige disciplina, 
mas é a única maneira de mu-
dar antigos comportamentos e 
promover mudanças de forma 
produtiva.

(*) - É diretor de Recursos Humanos 
da Divisão de Ensino do Grupo 

Positivo.

Dirley Corrêa (*)
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Rogéria citava uma frase que 

era muito bonita que dizia: 

“não tenho bandeira, sou a 

bandeira”.

Amigos e fãs da atriz Rogéria 
velaram o corpo da artista 
durante toda a tarde de ontem 
(5) no Teatro João Caetano, 
no centro do Rio. Para a atriz 
Leandra Leal, que produziu 
o fi lme Divinas Divas, sobre 
as primeiras atrizes travestis 
no Brasil, que teve Rogéria 
como uma das protagonistas, 
ela ensinou muito à sociedade 
brasileira sobre tolerância e 
respeito à diversidade. “Tem 
toda uma geração que deve 
muito a ela, que abriu cami-
nhos. Ela tinha uma frase que 
era muito bonita que dizia: 
“não tenho bandeira, sou a 
bandeira”. Através do talento, 
da disciplina e obstinação, 
ela conseguiu viver com seu 
sonhos”, disse Leandra. 

Emocionada, a atriz Jane 
Di Castro, parceira de vários 
espetáculos e amiga de Ro-
géria desde a adolescência, 
lembrou que o teatro sempre 
foi o palanque de Rogéria para 
reivindicar direitos e expor 
suas ideias. “Se chegamos a 
essa liberdade que atingimos 

O plenário da Câmara aprovou 
ontem (5) a MP 776, que esta-
belece mudanças nas certidões 
de nascimento e casamento. 
Por 156 votos a 106 e uma abs-
tenção, os deputados votaram 
favoravelmente às alterações 
na Lei de Registros Públicos. 
Entre as alterações, a medida 
prevê que a naturalidade da 
criança pode ser o município 
de nascimento ou a cidade de 
residência da mãe, desde que 
seja em território nacional. 

A opção deve ser declarada no 
ato do registro do nascimento. 
Nos casos de adoção ocorrida 
antes do registro, poderá ser 
declarada naturalidade no muni-
cípio de residência do adotante. 

Empresário Joesley Batista. Se comprovada a omissão, os 

benefícios concedidos aos delatores poderão ser anulados.

A informação foi divulgada 
ontem (5) pela Revista 
Veja. Conforme a revista, 

eles também falam que uma in-
tegrante da equipe de advogados 
da empresa estaria preocupada 
com a possibilidade de a delação 
atingir ministros do STF.

Na gravação, Joesley diz: “Ele 
[Marcelo] já contou para o Janot 
que a gente tem muito mais para 
contar. Marcelo é do MPF. Ele 
tem linha direta com o Janot e 
com outros de lá. Nós somos a 
joia da coroa deles. O Marcelo já 
descobriu e falou para o Janot: 
‘Janot, nós já temos o pessoal que 
vai dar todas as provas que pre-
cisamos’. A Fernanda [Fernanda 
Tórtima, advogada que defende a 
JBS] surtou [com a possibilidade 
de a delação atingir o STF]. 

Surtou por quê? Porque en-
tendeu que somos muito mais 

PF apreende dinheiro em imóvel supostamente ligado a Geddel.

A Polícia Federal encontrou 
ontem (5) diversas malas com 
milhares de notas em reais em 
um apartamento que, segundo 
a investigação, é usado por 
Geddel Vieira Lima, ex-mi-
nistro do presidente Michel 
Temer. A operação, batizada 
de “Tesouro Perdido”, foi 
defl agrada com o objetivo de 
cumprir mandado de busca 
e apreensão emitido pela 10ª 
Vara Federal de Brasília.

De acordo com as autorida-
des, os valores apreendidos 
serão levados a um banco. Lá, 
as notas serão contabilizadas 
e depositadas em conta judi-
cial. Os malotes de dinheiro 
foram encontrados após as 
investigações decorrentes de 
dados coletados nas últimas 
fases da peração Cui Bono. 
Com isso, a PF chegou a um 

Unicef alerta 
para sofrimento 
com crise de 
água em Gaza

O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), está 
alertando para a situação pre-
cária de moradores da Faixa de 
Gaza, especialmente crianças. 
Segundo o órgão, um dos maio-
res desafi os na área é a falta 
de água potável. Além disso, 
70% da população precisam 
de ajuda para sobreviver e 42% 
estão desempregados. Entre 
os jovens, a falta de emprego 
é ainda maior: 60%. 

A Faixa de Gaza tem dois 
milhões de habitantes, metade 
são crianças com menos de 18 
anos. Os moradores sofrem 
com falta d’água potável e 
saneamento básico. O Unicef 
afi rma que apenas 5% da água 
retirada do aquífero local está 
pronta para consumo. E, até 
o fi m deste ano, o local deve 
tornar-se inutilizável. O Unicef 
diz que, se nada for feito, os 
danos causados poderão ser 
irreversíveis em cinco anos.

Várias famílias palestinas ten-
tam contornar a crise de água 
comprando bombas e garrafões 
por um alto preço. Mesmo as-
sim, a qualidade não é garantida 
e muitas crianças fi cam doentes 
com água contaminada. Pelo 
menos 25% dos moradores de 
Gaza não têm rede de esgoto. Os 
casos de diarreia entre crianças 
menores de três anos dobra-
ram. A crise de eletricidade no 
local tampouco ajuda. Em abril, 
muitas famílias tinham menos 
de seis horas de energia elétrica 
por dia. A falta de luz afeta tam-
bém mais de 450 instalações de 
fornecimento e tratamento de 
água (ONU News).

Venezuela ‘se dirige’ 
a um golpe militar

O sociólogo alemão Heinz 
Dieterich disse que o  desenlace 
da crise na Venezuela poderá ser 
“trágico e sangrento” e descartou 
uma contribuição positiva da 
oposição, considerando que a 
mesma está “fragmentada” e com 
a iniciativa “perdida”.  Dieterich, 
de 74 anos, que foi ex-conselheiro 
do ex-presidente Hugo Chávez 
e vive no México há quatro 
décadas, disse ontem (5) que o 
presidente Nicolás Maduro não 
entendeu que precisava buscar 
uma solução negociada e agora 
está “a um passo do abismo”.

“A Assembléia Nacional está 
agora quase fechada e a invo-
lução democrática interna na 
Venezuela está cada vez mais 
focada em direção a um desen-
lace trágico e sangrento”, disse 
Dieterich, autor de livros como 
“The Global Village”, escrito com 
o famoso intelectual e escritor 
americano Noam Chomsky e “O 
fi m do capitalismo global”. Para 
ele, que se afastou de Chávez 
gradualmente desde 2005, a 
oposição venezuelana agrupada 
na Mesa da Unidade Democrática 
(MUD) é fragmentada e perdeu 
a iniciativa, enquanto Maduro se 
equivocou  ao “inventar a Assem-
bleia Constituinte” (Ag. Télam).
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Joesley e Saud citam em áudio ex-
procurador que ajudou em delação
Nos áudios entregues pelos advogados da JBS à PGR, os delatores Joesley Batista e Ricardo Saud 
dizem que uma pessoa chamada Marcelo – que seria o ex-procurador Marcelo Miller – iria ajudar na 
aproximação com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot

delatores poderão ser anulado, 
conforme o procurador. 

A possibilidade de revisão 
ocorre diante das suspeitas dos 
investigadores do MPF de que 
o empresário Joesley Batista e 
outros delatores esconderam 
informações da PGR. No enten-
dimento do procurador, mesmo 
se os benefícios dos delatores 
forem cancelados, as provas 
contra as pessoas citadas 
deverão ser mantidas, dando 
sequência às investigações. No 
entanto, a decisão fi nal cabe ao 
Supremo. O ministro Edson 
Fachin vai decidir sobre a re-
tirada do sigilo da gravação da 
JBS que motivou a abertura do 
processo de revisão do acordo 
de colaboração de Joesley Ba-
tista, Ricardo Saud e Francisco 
e Assis e Silva, delatores ligados 
à JBS (ABr).

e podemos muito mais. E aí até 
a Fernanda perdeu o controle. 
Ela falou: ‘Nossa senhora, peraí, 
calma, o Supremo não, peraí, 
calma, vai f* meus amigos”, 
disse Joesley, conforme infor-
mações divulgadas pela revista. 

O conteúdo das gravações levou 
Janot a abrir uma investiga-
ção para avaliar a omissão de 
informações nas negociações 
das delações de executivos da 
JBS. Se comprovada a omissão, 
os benefícios concedidos aos 

Amigos e fãs destacam 
pioneirismo e coragem de Rogéria

tapas de beijos, uma amizade 
de 60 anos”. Para a artista 
Isabelita dos Patins, Rogéria 
é um ícone da família brasi-
leira. “Ela era muito querida 
e amada pela família. Foi 
uma professora de todas nós. 
Brilhou por onde passou, Era 
uma diva aqui e será no céu”. 

A atriz estava internada des-
de meados de julho devido a 
complicações de uma infecção 
urinária. Rogéria morreu na 
noite de segunda-feira (4). 
Seu corpo será sepultado na 
cidade de Cantagalo hoje (6), 
Região Serrana, onde nasceu. 
A prefeitura do município de-
cretou luto ofi cial de três dias. 
O nome Rogéria foi ofi cializa-
do em 1964, quando venceu 
um concurso de fantasias no 
carnaval. Atuou em dezenas 
de shows, peças teatrais, 
fi lmes e novelas. Produtores 
e artistas articulam uma 
campanha para que o Teatro 
Princesa Isabel, localizado em 
Copacabana, receba o nome 
da atriz como uma forma de 
homenageá-la (ABr).

agora, temos que agradecer a 
ela e à nossa geração dos anos 
de 1960. Se não fôssemos nós, 
não haveria parada gay, nem 
casamento gay, nada disso. 
Sempre lutamos com nosso 
comportamento, nossa audácia 
para enfrentar a ditadura, a 
polícia”, disse Jane. 

“Nos conhecemos quando eu 
tinha 15 anos de idade e nunca 
nos separamos, vivíamos aos 

Câmara aprova mudanças na Lei 
de Registros Públicos

O texto também autoriza os 
cartórios a prestar, mediante 
convênio, outros serviços re-
munerados à população em cre-
denciamento ou em matrícula 
com órgãos públicos e entidades 
interessadas, como a emissão de 
carteiras de identidade ou de 
trabalho. O convênio deve ser 
fi rmado com entidades situadas 
na mesma região do cartório.

A medida prevê ainda que 
o Ministério Público não pre-
cise mais ser ouvido antes da 
averbação de documentos em 
cartórios, salvo nos casos em 
que o ofi cial do cartório soli-
citar o parecer por suspeitar 
de algum tipo de fraude nas 
declarações ou documenta-

ção apresentadas. A nova lei 
dispensa também consulta ao 
Ministério Público a respeito de 
correção de erros que não pre-
cisem de questionamentos. Se o 
erro for cometido pelo ofi cial ou 
outros integrantes do cartório, 
não serão cobradas taxas dos 
interessados na documentação.

Outra mudança da MP é a pos-
sibilidade de registrar certidão 
de falecimento tanto no lugar 
do óbito, quanto no município 
de residência da pessoa, confor-
me apresentação de atestado 
médico ou declaração de duas 
testemunhas da morte. Como a 
medida já passou pelo Senado, 
segue agora para sanção presi-
dencial (ABr).

PF encontra ‘bunker’ com malas
de dinheiro de Geddel

endereço em Salvador, que 
seria, supostamente, utilizado 
por Geddel como um “bunker” 
para armazenar o dinheiro em 
espécie.

O ex-ministro está preso des-
de o dia 3 de julho, mas por meio 
de um habeas corpus conseguiu 

cumprir prisão domiciliar em 
sua casa, na capital baiana. Ele 
foi denunciado por tentativa 
de atrapalhar as investigações 
sobre desvios no FI-FGTS, 
o fundo de investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (ANSA).
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Fake Coach: propaganda 
enganosa e perigosa

Coach é uma palavra 

que está sendo utilizada 

por profi ssionais de 

diversas áreas como 

sinônimo de sabedoria, 

como se aquela pessoa 

fosse um mestre ou um 

verdadeiro guru

Muitos não possuem 
formação ou experi-
ência para atender a 

chancela de coach. São os fake 
coaches. Os inúmeros casos 
de coaches que inundam as 
redes sociais são exemplos da 
perigosa banalização. Coach de 
alimentação, de nutrição, de 
fi tness, de esmalte, de cabelo, 
de peruca, de roupa, de casa-
mento, de festas, entre outros. 

Tudo balela. Estão utilizando 
a palavra para “gourmetizar” 
a sua atividade, mas de forma 
leviana. Propaganda enganosa 
e perigosa. É a mesma coisa 
do mestre, sem mestrado. 
Do doutor, sem doutorado. 
O coach é o profi ssional que 
aplica a metodologia coaching, 
que derivou de várias outras 
metodologias e apareceu há 
cerca de 40 anos, pelas mãos 
do tenista Timothy Gallwey.

Algumas pessoas ainda 
confundem a palavra “coach” 
- profi ssional que aplica - com 
a palavra “coaching” - metodo-
logia que é aplicada. Um ver-
dadeiro coach vê o mundo por 
outra perspectiva. Acredita em 
determinados conteúdos, tem 
atitudes específi cas e parece 
meio “fora do comum”. Mas 
além de tudo isso, ele possui 
uma formação e uma experiên-
cia profi ssional que o direciona 
para determinados caminhos.

Ser coach não é treinar ou 
ensinar. Ser coach é despertar 
e transformar. E a transfor-

mação é uma palavra que não 
sobrevive sozinha. Ela exige 
disciplina, confi ança, persis-
tência, proatividade e paciên-
cia. Importante ressaltar que  
o trabalho do coach é o de 
provocar pensamentos novos 
no cliente, sem aconselhar 
nem induzir. O coach parte da 
premissa de que as respostas já 
estão lá e então desafi a o em-
presário, empreendedor, líder 
para novas opções e escolhas. 

Exploro muito estes desafi os 
no meu último livro, lançando 
recentemente chamado A 
Revolução do Coaching. O 
trabalho do metódo coaching 
acaba fornecendo um “norte” 
para empreendedores, em-
presários, atletas, homens e 
mulheres de diversas áreas e 
setores. Quem busca o coa-
ching é porque tem a vontade 
ou necessidade de crescer. O 
coaching tem o papel de esti-
mular o potencial da empresa, 
do negócio ou do profi ssional. 

Quando você é estimulado e 
desafi ado a pensar no que você 
nunca pensou, para fazer o que 
nunca fez, provavelmente che-
gará onde nunca chegou. Sem 
dúvida serve para melhorar 
a perfomance, os resultados. 
Para escolher um coach é 
necessário que a pessoa peça 
suas certifi cações, converse 
com alguns de seus clientes, 
entenda se o profi ssional é 
mesmo um coach ou alguém 
que apenas utiliza a palavra. 

Fuja dos fake coaches. O 
barato pode sair caro e com-
prometer seus objetivos.

(*) - É Master Coach Trainer da Prime 
Talent Brasil. Apresenta ‘Conexão 

Comportamento’ no Youtube. É 
psicóloga formada pela PUC-SP e 

palestrante comportamental. Autora 
de A Revolução do Coaching; 

Quando! Quando...Quando? e co-
autora de A Elite do Coaching.

Tália Jaoui (*)

A - Experiência Cervejeira 
A  Valbier Brew Shop e Escola é um centro cervejeiro onde os aprecia-
dores e profi ssionais da área podem ter a experiência completa. Com 
cursos básicos de produção caseira de cerveja artesanal, o espaço oferece 
também toda a estrutura para a produção de cerveja. Ao desenvolver 
os cursos especializados voltados para iniciantes, a maior preocupação 
foi conseguir agregar um bom entendimento da técnica de produção da 
cerveja artesanal, em conjunto com uma teoria simples, mas fundamental 
para a formação de um bom cervejeiro caseiro. A escola está localizada 
na Av.Sen.Roberto Símonsen, 846, em São Caetano do Sul. Mais infor-
mações tel. (11) 3565-4768 ou (www.valbier.com.br).  

B - Crimes Eletrônicos
O Departamento Cultural da Associação dos Advogados de São Paulo 
promove, desta próxima segunda-feira (11) a quinta-feira (14), na 
sua sede (Rua Álvares Penteado, 151, Centro),  curso sobre o tema 
“Crimes eletrônicos: questões polêmicas e aspectos práticos”, com os 
advogados e especialistas Rony Vainzof, Caio César Carvalho Lima e 
Marco Jorge Eugle Guimarães. Objetiva capacitar tanto os profi ssionais 
do direito quanto os demais interessados para analisar e trabalhar com 
as instigantes questões decorrentes dos crimes eletrônicos praticados 
no país. Programação e outras informações no site (www.aasp.org.br), 
tel. (11) 3291-9200. 

C - Futuro da Indústria 
Para discutir essa e outras questões, a Abima (Associação Brasileira 
da Industria de Máquinas) realiza, no próximo dia 19 (terça-feira), das 
9h às 18h, o Terceiro Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos. O evento, que acontece na sede da entidade, promove um 
debate acerca da retomada do crescimento e oportunidades de negócios 
nos mercados mundiais. O encontro reunirá as principais personalidades 
do segmento e tratará de temas relevantes para o setor, bem como de 
seus fornecedores e clientes. A entidade fi ca na Avenida Jabaquara 2925, 
e as inscrições podem ser feitas pelo site (congresso2017.abimaq.org.br).

D - Conectar para Transformar 
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das comunidades 
em que atua, a BASF lançou a edição do edital Conectar para Transformar 
2018. A empresa está em busca de novos projetos de impacto social nas 

áreas de educação científi ca e ambiental; empregabilidade; ou proteção 
dos recursos naturais e biodiversidade. Tem como foco os municípios de 
Guaratinguetá e São Bernardo do Campo, Carrascal (Chile) e Tortuguitas 
(Malvinas Argentinas). Podem participar  entidades com ou sem fi ns 
lucrativos, ONGs, OSCIPs e empreendedores individuais (MEIs), no 
entanto, os projetos devem ser implementados nos quatro municípios 
citados. Inscrições no website (https://prosas.com.br/editais/2824-basf-
-conectar-para-transformar-2018).

E - Ensino da Programação
Com o propósito de auxiliar professores a prepararem crianças e jovens 
para um mundo cada vez mais tecnológico e concorrido, o Programaê! 
ampliou suas atividades em prol do ensino da programação e lógica 
computacional na sala de aula. Lançado em 2014, ele é fruto da parceria 
entre a Fundação Lemann e a Fundação Telefônica Vivo, e trata-se de um 
movimento que reúne alunos, professores e pais no sentido de aproximar 
a programação de jovens de todo o Brasil. Em (www.programae.org.br) o 
professor tem a possibilidade de ensinar seus alunos com o uso de trilhas 
divertidas, com personagens atuais e conhecidos da criançada, além de se 
cadastrar em nossa jornada para receber conteúdos exclusivos e também 
acessar planos de aulas que explicam como colocar a teoria em prática.   

F - Equipe de Colaboradores 
A Bespoke Life, conciergerie pessoal e profi ssional e de gestão de estilo 
de vida, tem como foco gerenciar a resolução de muitas atividades do 
dia-a-dia de seus clientes. Entre os serviços, está a facilitação do pro-
cesso de contratar e treinar equipes de colaboradores de residências 
e espaços corporativos sofi sticados. A partir de um briefi ng rico em 
detalhes, defi ne-se o perfi l profi ssional ideal para cada colaborador. E, 
por meio de parcerias com empresas terceirizadas, escolhem os profi s-
sionais conforme as necessidades e características de cada ambiente, 
seja corporativo ou residencial. Há treinamento exclusivo para que cada 
profi ssional esteja apto e preparado para executar suas tarefas com a 
elegância e a qualidade esperada por seus clientes de bom gosto e muito 
exigentes (www.bespokeconcierge.com.br). 

G - L’Atelier d’Edmond
A experiência gastronômica oferecida pelo chef Benoit Vidal – duas 
estrelas no renomado Guia Michelin - em seu restaurante L’Atelier 

d’Edmond, ao sudeste da França, será reproduzida durante o São Pau-
lo Boat Show 2017. O evento, maior salão náutico indoor da América 
Latina, acontece entre os próximos dias 21 e 26, no São Paulo Expo. A 
réplica do restaurante será instalada no Espaço dos Desejos, área do 
evento que reúne as principais empresas e marcas do segmento de luxo, 
e contará com um menu exclusivo de tapas, criado especialmente por 
Vidal. Os visitantes encontrarão, ainda, vinhos de marcas consagradas. 
Mais informações em: (www.saopauloboatshow.com.br).

H - Evolução Tecnológica
Com o objetivo de aprimorar a qualidade de suas informações, agilizar 
a execução de seus processos e reduzir custos, a Orcose – Organização 
Contábil Serafi m – uma das mais tradicionais empresas contábeis do 
país, investiu em um projeto tecnológico para melhorar a qualidade 
dos serviços prestados aos clientes. Para atingir esses resultados a 
empresa adotou os softwares Questor Gestão Contábil em desktop e 
nuvem; Questor Lean para o gerenciamento das atividades; e o portal 
de relacionamento Questor Zen, da Questor Sistemas Inteligentes, uma 
das principais fornecedoras de tecnologia voltada à área de contabilidade 
fi scal do país. A escolha da tecnologia foi feita com base em uma concor-
rência minuciosa. Outras informações em: (http://www.orcose.com.br). 

I - Projetos Eletrônicos
De 14 de setembro a 16 de novembro de 2017, o Sesc Santana promove 
o curso “Programação para Arduino – Primeiros Passos”. A atividade se 
propõe a introduzir os participantes ao movimento de aprendizagem co-
laborativa. Ao decorrer das aulas, os alunos poderão desenvolver projetos 
eletrônicos como acionamento de LEDs, sensores e motores baseados 
no Arduino, plataforma de hardware livre, e no IDE Arduino, plataforma 
de software livre. Os temas das oito aulas serão: Conhecendo o Arduino; 
Protoboard; Arquitetura de um Sketch; Chave Táctil; Potenciômetro e 
motor servo; Sensor de distância; Infravermelho; e Relé. As aulas são 
gratuitas e acontecem nas quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. O curso 
será no Espaço de Tecnologia e Artes, na Av. Luiz Dumont Villares, 579, 
Jd. São Paulo. Mais informações, tel. 2971-8700. 

J - Jovens Profi ssionais
Batizado de Pátria Academy, o recrutamento tradicional deu lugar a 
um programa de mentoria que consiste em oferecer aulas ministradas 
pelos próprios executivos do Pátria, que apresentarão como é o dia a dia 
de uma gestora de investimentos alternativos, com a ajuda de cases e 
aplicações práticas para os estudantes. A ideia é não apenas identifi car 
alunos com alto potencial para contratação, mas também capacitar os 
interessados, dando a oportunidade de fazer uma imersão nos princi-
pais segmentos de atuação da gestora como private equity, real estate 
e infraestrutura. A expectativa é que dos 180 estudantes selecionados 
para o Pátria Academy, cerca de 20  sejam selecionados para trabalhar 
na gestora. Inscrições:  (99jobs.com/patria).
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O resultado de agosto denota a sexta alta consecutiva nas 

percepções médias atuais.

Em agosto, o Índice de 
Confi ança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC) 

registrou alta de 1,1%, ao passar 
de 104,0 pontos em julho para 
105,2 pontos no mês atual. Na 
comparação com agosto do 
ano passado, o índice cresceu 
20,2%. Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o ICEC 
varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

A elevação da confiança 
do empresariado paulistano 
em agosto foi motivada pelo 
aumento de 1,1% nas empre-
sas com até 50 funcionários, 
passando dos 103,8 pontos em 
julho para 104,9 pontos em 
agosto; em detrimento da leve 
queda (-0,3%) na confi ança dos 
empresários de companhias 
com mais de 50 colaboradores, 
que passou dos 116,6 para os 
atuais 116,3 pontos. Na com-
paração com agosto de 2016, 

Redução da taxa de juros benefi ciará o comércio e os 

consumidores porque vendas a prazo devem crescer.

O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central 
(BC) iniciou ontem (5), em 
Brasília, a sua sexta reunião 
do ano com a expectativa de 
nova redução na taxa básica 
de juros, a Selic. Instituições 
fi nanceiras consultadas pelo 
BC esperam por mais um corte 
de 1 ponto percentual (pp) 
nos atuais 9,25% ao ano para 
8,25%. Neste ano, o Copom 
tem mais duas reuniões em 
outubro e dezembro. Para o 
mercado fi nanceiro, a Selic 
continuará a ser reduzida e en-
cerrará 2017 em 7,25% ao ano.

Ontem, excepcionalmente, 
a dinâmica da reunião foi dife-
rente, por questões de agenda 
da diretoria do BC, informou 
a assessoria de imprensa da 
instituição. A primeira parte 
da reunião, com análise de 
mercado, teve inicio às 9h03 
e foi encerrada por volta das 
13h. A segunda parte, com 
análise de conjuntura, que 
seria realizada ontem à tar-
de, foi adiada para hoje (6), 
pela manhã. Já o encontro 
da tarde não sofreu alteração 
e se encerrará às 18h, para, 
em seguida, ser anunciada a 

Indústria cresce 0,8% 
entre junho e julho

A produção industrial brasilei-
ra cresceu 0,8% na passagem de 
junho para julho. Esta é a quarta 
alta consecutiva do indicador 
nesse tipo de comparação. Na 
passagem de maio para junho, o 
aumento havia sido de 0,2%. Os 
dados, da Pesquisa Mensal Indus-
trial – Produção Física (PIM-PF), 
foram divulgados ontem (5) pelo 
IBGE. Na comparação com julho 
de 2016, a indústria cresceu 2,5% 
e, no acumulado do ano, avançou 
0,8%. No entanto, no acumulado 
de 12 meses, a produção da in-
dústria acumula queda de 1,1%.

Na passagem de junho para ju-
lho, as quatro grandes categorias 
econômicas tiveram alta: bens 
de consumo duráveis (2,7%), 
bens de consumo semi e não 
duráveis (2%), bens de capital, 
isto é, máquinas e equipamentos 
(1,9%), e bens intermediários, 
isto é, insumos industrializados 
para o setor produtivo (0,9%). 
Nesse mesmo tipo de compara-
ção, foram observadas altas em 
14 das 24 atividades industriais 
pesquisadas. O destaque fi cou 
com os produtos alimentícios, 
que, com um crescimento de 
2,2% na produção, tiveram o 
maior impacto na indústria na-
cional no período.

Em seguida, aparecem as ati-
vidades de produtos derivados 
de petróleo e biocombustíveis 
(1,9%) e equipamentos de in-
formática e produtos eletrônicos 
(5,9%). Entre as dez atividades 
em queda, os destaques fi caram 
com as indústrias extrativas 
(-1,5%), perfumaria e produtos 
de limpeza (-1,8%) e metalurgia 
(-2,1%) (ABr).

Apesar do momento político 
instável, o cenário no varejo é de oti-
mismo. A percepção foi comprovada 
durante o Latam Retail Show 2017, 
realizado entre os dias 29 e 31 de 
agosto. Em pesquisa feita com 700 
congressistas, de 20 estados brasi-
leiros, entre eles 31% proprietários, 
acionistas ou CEOs, 15% VPs ou di-
retores e outros 26% de gerentes das 
empresas mais importantes do país, 
10% esperam continuar crescendo 
entre 2017 e 2018. 

Os entrevistados afi rmaram que 
esperam contratar mais em 2018 
(75%), destes, 77% são varejistas, 
51% do segmento de shopping 
centers e outros 77% dos setores 
de serviços, fi nanceiros ou outras. 
De acordo com o levantamento, 
43% das empresas respondentes 

vão crescer mais de 11% em 2017, 
porém com redução de 14% em 
vendas. O cenário de contratação 
aponta um aumento de 42% de 
aumento em 2017 e uma expec-
tativa de ampliação do mercado 
de trabalho da ordem de 75% no 
próximo ano. 

Para Eduardo Yamashita, sócio-di-
retor da GS&Inteligência e responsá-
vel pelo levantamento “há otimismo 
em 2017 e muito mais em 2018. O 
foco dos empresários e executivos 
está claramente nos investimentos 
em vendas, marketing, processos e 
na implementação de novos canais 
digitais, principalmente. A geração 
de empregos, renda e a confi ança do 
consumidor deve contribuir mais, 
mesmo em um cenário político um 
pouco conturbado”. 
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Confi ança do empresário do 
comércio paulistano volta a subir
Após dois meses consecutivos de estabilidade, a confi ança do empresário do comércio paulistano 
voltou a crescer

da primeira metade do ano. 
O início do segundo semestre 
(julho e agosto) mostra a força 
do otimismo de empresários 
paulistanos diante de mais 
um episódio da crise política 
recente no País. 

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o resultado de agosto 
denota a sexta alta consecutiva 
nas percepções médias atuais, 
o crescimento nas expectativas 
depois de três quedas seguidas, 
e a maior propensão por novos 
investimentos por parte dos 
empresários. A redução da 
infl ação e as quedas dos juros 
e do desemprego levaram à 
estabilização da renda, decisivo 
para a percepção de melhoria 
da capacidade de consumo das 
famílias, o que, consequente-
mente, melhorou o ritmo das 
vendas no comércio e, assim, a 
confi ança dos empresários (AI/
FecomercioSP).

tanto pequenas quanto grandes 
empresas apresentaram altas, 
de 19,9% e 33,6%, respecti-
vamente.

Desde abril e maio do ano 
passado, a FecomercioSP ob-
serva uma mudança positiva 

de humor, parcialmente inter-
rompida no início do ano por 
aspectos sazonais. Após nova 
retomada em março, abril e 
maio, os empresários do co-
mércio parecem ter entrado 
em compasso de espera ao fi m 

Copom em reunião, e mercado espera 
que juros caiam para 8,25% ao ano

decisão sobre taxa Selic.
A taxa Selic vem sendo re-

duzida desde outubro do ano 
passado, quando passou de 
14,25% para 14% ao ano. Em 
novembro, houve mais um corte 
de 0,25 pp, seguido por redu-
ções de 0,75 pp em janeiro e em 
fevereiro. Em abril, o Copom 
acelerou o ritmo de cortes para 
1 pp. Assim, nas duas últimas 
reuniões de maio e julho, a Selic 
também foi reduzida em 1 pp.

A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-

dade econômica e, consequen-
temente, a infl ação. Quando o 
Copom diminui os juros básicos, 
a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à 
produção e ao consumo. Para 
o mercado fi nanceiro, a infl ação 
está sob controle, abaixo do 
centro da meta de 4,5%, o que 
permite a continuidade dos 
cortes na Selic. A previsão do 
mercado para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) é de 3,38% este 
ano e 4,18%, em 2018 (ABr).

Pesquisa conclui que varejo 
deve continuar crescendo
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“O Brasil da meia-entrada 
encontrou o seu limite”

Empresto a frase de 

Marcos Lisboa, na 

sua coluna na FSP 

de domingo, 03 de 

setembro, intitulada 

Paradoxo

Marcos Lisboa hoje é 
presidente do infl uen-
te Insper, com larga 

experiência como acadêmico, 
e que atuou no primeiro gover-
no de Lula como Secretário de 
Política Econômica do Minis-
tério da Fazenda, entre 2003 e 
2005. Na crônica, lembra que 
hoje o Governo Federal tem 
suas receitas comprometidas 
em 105% com despesas obri-
gatórias e vinculadas. 

Ou seja, não dá nem para pa-
gar o que é obrigatório, quanto 
mais pelo que é de sua própria 
política de governo, tornando 
este completamente amarra-
do pelo próprio orçamento 
público.

As vinculações nos orçamen-
tos são de um tempo quando 
não se acreditava que cons-
truiríamos uma democracia, 
e nem que nos livrássemos 
da infl ação que tornava os 
orçamentos peças de fi cção. 
Tempos passados, felizmente. 
Uma presidente foi destituída 
de seu posto porque não res-
peitou o orçamento público, 
além de ter feito afrontas à 
própria realidade econômica 
querendo que esta se dobrasse 
a seus desejos. 

O atual presidente tem que 
fazer aprovar nesta semana no 
Congresso Nacional uma meta 
fi scal para este e o próximo 
ano maior do que a que está 
aprovada no OGU de 2017 e 
na LDO de 2018. Então, chega 
de vinculações, e chega de 
fazer com o dinheiro público 
o que não cabe no orçamento 
aprovando-se leis impossíveis 

de serem cumpridas. O Rio 
Grande do Sul paga hoje com 
sofrimento por essa irrespon-
sabilidade cometida durante o 
governo do Tarso Genro.

É o caso da meia-entrada 
criada em tempos outros, como 
é o caso mesmo dos subsídios 
dados pelo BNDES das deso-
nerações dos tempos de Lula 
e de Dilma. O volume dessas 
últimas bondades ultrapassa 
até mesmo o défi cit da previ-
dência, ou seja, centenas de 
bilhões de reais. 

As regras da meia-entrada 
para estudantes dos quais não 
se conhece a renda, da conces-
são de subsídios a empresas 
das quais não se cobra resul-
tados, da inclusão na conta 
da previdência de gastos que 
têm outra natureza como as da 
assistência social, são regras 
que tem que ser substituídas 
através de reformas que tar-
dam, inclusive pela pressão de 
grupos de interesse duvidosos 
quando se trata de resultado 
coletivo.

A tarefa cabe somente à polí-
tica, é por ela que confl itos são 
equacionados de modo demo-
crático, corajoso, transparente 
e bem avaliado, para que não 
se gere quando se decide em 
nome da concessão de uma 
nova ou velha bondade gerar 
mais iniquidades, injustiças e 
inefi ciência. 

O dinheiro público é produ-
zido com muito trabalho de 
todos, e não pode ser apropria-
do por alguns. Temos a chance 
novamente de fazê-lo, porque 
senão em breve o sofrimento 
de estados como o Rio de 
Janeiro e o Rio Grande do Sul 
não serão casos únicos.

(*) - Economista e deputada federal 
pelo PSDB/RS em seu quarto 

mandato, já ocupou os cargos 
de Ministra do Planejamento e 

Governadora do Rio Grande do Sul.

Yeda Crusius (*)

O Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamentar 
(Diap) divulgou a 24ª edição do 
levantamento que traz a lista 
dos “cabeças” do Congresso. 
Treze parlamentares do PSDB 
aparecem entre os 100 mais 
infl uentes – o 3º partido com 
mais nomes entre os 27 com 
representação no Parlamento. 
São oito senadores e cinco 
deputados, entre eles o líder 
tucano na Câmara, Ricardo 
Tripoli (SP). No estudo, o 
PSDB é defi nido como partido 
“com grande capacidade de 
formulação”.

Na definição do Diap, os 
“cabeças” são aqueles parla-
mentares que conseguem se 
diferenciar dos demais pelo 
exercício de todas ou algumas 
das qualidades e habilidades 
descritas na publicação, como 
a capacidade de conduzir de-
bates, facilidade para conceber 
ideias, constituir posições, 
elaborar propostas e projetá-
-las para o centro do debate. 
Além de Tripoli, estão na lista 
os deputados Carlos Sampaio 
(SP), Luiz Carlos Hauly (PR), 
Marcus Pestana (MG) e Paulo 
Abi-Ackel (MG). Pelo Senado, 
Aécio Neves (MG), Antonio 
Anastasia (MG), Cássio Cunha 
Lima (PB), Flexa Ribeiro (PA), 

José Serra (SP), Paulo Bauer 
(SC), Ricardo Ferraço (ES) e 
Tasso Jeressati (CE).

A pesquisa inclui apenas os 
parlamentares que estavam no 
efetivo exercício do mandato 
no período de avaliação, cor-
respondente ao período de fe-
vereiro a julho de 2017. Assim, 
quem esteve ou está licenciado 
do mandato, mesmo infl uente, 
não faz parte da publicação, 
como ministros de Estado. 
Além dos “100 Cabeças”, o Diap 
divulga levantamento incluin-
do na publicação um anexo 
com outros parlamentares que, 
mesmo não fazendo parte do 
grupo dos 100 mais infl uen-
tes, estão em plena ascensão, 
podendo, mantida a trajetória 
ascendente, estar futuramente 
na elite parlamentar.

Pelo PSDB na Câmara, apare-
cem nesta lista: o 1º vice-líder 
da bancada, Pedro Cunha Lima 
(PB), Izalci (DF), Daniel Coelho 
(PE), Rogério Marinho (RN) e 
Bruna Furlan (SP). O objetivo 
da série “Os Cabeças” do Con-
gresso Nacional é fornecer ao 
movimento social e sindical 
uma radiografi a dos principais 
interlocutores e defi nidores da 
agenda do Poder Legislativo. 
O levantamento é feito desde 
1994 (psdbnacamara).

O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
disse ontem (5) que espera 
que o procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, 
tome “decisões duras” em 
relação aos delatores da JBS 
e ao ex-procurador Marcelo 
Miller. Antes de participar de 
um evento na Câmara, Maia 
disse esperar que a PGR aja 
no caso da JBS como agiu em 
outros casos. Entre os fatos 
omitidos na delação, estaria o 
envolvimento do ex-procura-
dor Marcelo Miller em crimes 
cometidos por empresários e 
ministros do STF. 

Para Rodrigo Maia, o fato é 
“surpreendente” e deve ser 
apurado de forma “rápida”. 
Sobre a citação de ministros 
do STF, Maia disse que se trata 
de uma “irresponsabilidade” 
absurda dos delatores, que 
deve ser coagida com uma “re-
ação dura” de Janot. “Vale que 
a Procuradoria, o mais rápido 
possível, responda, porque 
todos nós queremos que as in-
vestigações em todos os casos 
continuem. E que aqueles que 
são culpados sejam condena-
dos e que aqueles que foram 
citados de forma irregular, 
sem provas, seus processos 
sejam arquivados.”afi rmou.

Maia ressaltou que a socie-
dade não questionou o teor 
das denúncias apresentados 

Presidente da República em exercício, Rodrigo Maia.

O episódio que fi cou co-
nhecido como “farra 
dos guardanapos” pode 

ter sido uma comemoração 
antecipada da escolha do Rio 
de Janeiro como sede dos 
Jogos Olímpicos 2016, “por 
quem mais lucrou com os 
jogos”, segundo avaliação do 
Ministério Público Federal no 
Rio de Janeiro (MPF/RJ), que 
participou da Operação Unfair 
Play, defl agrada ontem (5), e 
que investiga a suposta compra 
de votos no Comitê Olímpico 
Internacional para a escolha 
da cidade para sediar o evento 
esportivo.

O caso aconteceu em setem-
bro de 2009, em Paris, onde o 
ex-governador Sérgio Cabral 
tinha recebido uma homena-
gem. Fotos da celebração em 
que Cabral aparece ao lado de 
outros com guardanapos na 
cabeça foi publicada em 2012 
pelo ex-governador Anthony 
Garotinho. Dos que aparecem 
na foto, quatro estão presos, 
envolvidos em esquemas de 
corrupção investigados pela 
Operação Calicute, um desdo-

Coletiva de imprensa na sede da PF para esclarecimento da 

Operação Unfair Play da Lava Jato. Na foto,

a procuradora Fabiana Schneider.

O senador Otto Alencar (PSD-
-BA) propôs que recursos da 
privatização da Eletrobrás, 
anunciada pelo governo federal, 
sejam destinados a um novo 
fundo de revitalização do Rio 
São Francisco. Relatório de Otto 
nesse sentido, com emendas ao 
projeto, foi aprovado ontem (5) 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado. A matéria 
seguirá para a Comissão de Meio 
Ambiente (CMA), que votará o 
texto em caráter terminativo.

O projeto, apresentado em 
2014 pelo então senador Kaká 
Andrade (PDT-SE), trata de in-
centivos à revitalização da bacia 
hidrográfi ca do São Francisco. 
Emenda de Otto cria o Fundo 
de Revitalização do Rio São 
Francisco, batizado de “Salve o 
Velho Chico!”. Deverão ser apli-
cados nesse fundo, entre outros 
recursos, os provenientes das 
privatizações das hidrelétricas 
da bacia do próprio rio.

“As futuras gerações poderão 
enfrentar uma crise hídrica como 
nunca se enfrentou. O Rio São 
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Relatório do senador Otto Alencar em favor do Rio São Francisco.
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“Farra dos guardanapos” seria 
comemoração da escolha do 

Rio para sede olímpica
O caso aconteceu em setembro de 2009, em Paris, onde o ex-governador Sérgio Cabral tinha recebido 
uma homenagem

bro de 2009 ocorre a primeira 
transferência bancária de US$ 
2 milhões da Matlok para Papa 
Massata Diack. Mas como não 
havia nenhuma relação entre 
eles, nenhuma justificativa 
para a transação, o banco 
francês devolveu o depósito 
no dia 28, de acordo com as 
regras francesas. 

No dia 29, a Matlok deposi-
ta US$ 1,5 milhão para uma 
empresa de Papa Diack, em 
Dakar (África), e US$ 500 mil 
para outra na Rússia. No dia 2 
de outubro acontece o evento 
na Dinamarca, em que o Rio 
de Janeiro ganhou a posição 
para sediar a olimpíada, mesmo 
tendo as piores condições en-
tre todos os candidatos”, disse 
Fabiana. Segundo a procurado-
ra, os representantes africanos 
do COI tinham o costume de 
votar em bloco, portanto, o 
voto de Diack pode ter in-
fl uenciado todo o continente. 
Outro elemento apontado por 
ela, é o papel do presidente do 
COB, Carlos Arthur Nuzman, 
que teria feito a ligação entre 
Soares e Diack (ABr).

bramento da Lava Jato: além de 
Cabral, o dono da empreiteira 
Delta Construções, Fernando 
Cavendish, e os secretários de 
Cabral das pastas da Saúde, 
Sérgio Cortes, e de Governo, 
Wilson Carlos.

Segundo a procuradora 
Fabiana Schneider, foram 
identifi cados depósitos que 
somam US$ 2 milhões feitos 

pela empresa Matlok Capital 
Group, do empresário Arthur 
Soares Filho, conhecido como 
Rei Arthur, às empresas de 
Papa Massata Diack, fi lho do 
então presidente da FIA, o 
senegalês Lamine Diack, tam-
bém membro do COI. “Chama 
a atenção a proximidade dos 
depósitos com a escolha da 
cidade. No dia 23 de setem-

Maia espera reação dura e 
rápida sobre delação da JBS

durante as investigações, mas 
sim a forma como o acordo foi 
feito pelo Ministério Público 
com os donos da JBS. Ele de-
fendeu, no entanto, o recurso 
da delação premiada e evitou 
comentar se houve “pressa 
ou açodamento da PGR” para 
fechar o benefício com a JBS.

“Que a Procuradoria tenha 
uma reação muito dura, é isso 
que importante. Não vamos fi car 
olhando pra trás se a delação foi 
rápida, não foi rápida, o instituto 
da delação tem sua importância. 
O que a gente precisa é que a 
PGR, de forma rápida, avalie 
esses áudios e que se tomem 
decisões como em outros casos. 
(….) A sociedade tem reclama-
do desde o início da delação da 
JBS, não foi a JBS ter tratado 
do presidente Michel Temer, de 

parlamentares, de governado-
res, foi o benefício que a JBS 
recebeu completamente dife-
rente dos outros benefícios”, 
declarou o deputado.

Ele também se esquivou de 
avaliar o impacto do pronuncia-
mento de Janot sobre a governa-
bilidade de Temer. Questionado 
se a revisão das delações pode 
inviabilizar a apresentação de 
uma segunda denúncia, Maia 
desconversou e disse que o 
Brasil é uma país em que “tudo 
pode mudar” de um dia para 
outro. “Ontem nós estávamos 
discutindo como que ia ser a 
denúncia, qual o prazo, como 
é que ela vem, Agora estamos 
discutindo a reorganização da 
delação da JBS. O Brasil é um 
país que em 12 horas tudo pode 
mudar”, ironizou (ABr).

Recursos da venda da Eletrobrás 
para revitalizar o São Francisco

Francisco está na UTI. Se não 
houver revitalização, serão per-
didos milhões de empregos, de 
Minas até Juazeiro. Vai precisar 
de mais de dez anos, colocando 
no mínimo R$ 1 bilhão por ano, 
primeiro desassoreando e depois 
replantando as matas ciliares dos 
afl uentes”, alertou Otto.

Todos os senadores que se 
manifestaram na reunião da 
CAE aprovaram a proposta de 

Otto, como Armando Monteiro 
(PTB-PE), Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) e Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), mas a ideia de usar 
o dinheiro das privatizações 
projetadas causou debate. “Não 
podemos criar uma relação 
automática entre isto e a pri-
vatização da Eletrobrás, com 
todas as suas consequências 
nefastas”, disse Lídice da Mata 
(PSB-BA) (Ag.Senado).

Defesa de 
Temer pede 
acesso a 
gravações 

A defesa do presidente 
Michel Temer pediu ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) acesso a gravações 
da JBS que motivaram a 
abertura do processo de 
revisão do acordo de cola-
boração de Joesley Batista, 
Ricardo Saud e Francisco 
e Assis e Silva, delatores 
ligados à JBS. A questão 
será avaliada pelo minis-
tro Edson Fachin, relator 
do caso.

A possibilidade de re-
visão ocorre diante das 
suspeitas dos investigado-
res do Ministério Público 
Federal (MPF) de que o 
empresário Joesley Batista 
e outros delatores ligados 
à empresa esconderam 
informações da Procura-
doria-Geral da República 
(PGR).

Ao comunicar a abertura 
do processo de revisão das 
delações, o procurador-
-geral, Rodrigo Janot, disse 
que mesmo se os benefícios 
dos delatores forem can-
celados, as provas contra 
as pessoas citadas devem 
ser mantidas. No entanto, 
a decisão final sobre a va-
lidade das provas cabe ao 
Supremo (ABr).

Lula faz 
‘campanha 
eleitoral’ 
antecipada

O senador José Medeiros 
(Pode-MT) criticou as carava-
nas realizadas pelo Partido dos 
Trabalhadores para promover 
o ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva pelo 
Nordeste. Ao questionar quem 
está custeando essas viagens, 
José Medeiros condenou a 
antecipação da propaganda 
partidária do ex-presidente, 
pretenso candidato nas eleições 
de 2018. 

O senador sublinhou que a lei 
somente autoriza a propaganda 
a partir do dia 15 de agosto 
do ano eleitoral. “É óbvio que 
para todo mundo, menos para 
ele e para os seus companhei-
ros de partido, porque é isto 
mesmo que ele está fazendo: 
propaganda. Todos sabemos 
que Lula, se não estiver preso 
pela Lava-Jato, será candidato 
em 2018”, disse Medeiros (Ag.
Senado).

PSDB tem 13 parlamentares 
na lista dos 100 mais 

infl uentes do Congresso

A atuação do deputado Ricardo Tripoli (SP) é um dos destaques 

segundo o levantamento.
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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) 

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)
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PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO
Empresa oferece aos funcionários um plano de saúde e desconta 
50% do valor na folha, nem todos aceitaram. Devemos arcar com as 
despesas médicas, em caso de acidente, para os que não aceitaram? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O CONTRATO DE APRENDIZ TERMINA PODEMOS RECON-
TRATÁ-LO NOVAMENTE EM OUTRA FUNÇÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém,  entendemos 
que para que novo contrato de aprendizagem com o mesmo aprendiz 
possa ser feito, em outra atividade, deverá a empresa aguardar, no 
mínimo, 6 (seis) meses, conforme art.452 da CLT.

GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA NA CONTRATAÇÃO
Funcionário foi demitido dentro do período de experiência, entre-
tanto a empresa recebeu e-mail, questionando o motivo e enviou 
um áudio gravado pelo celular contendo a entrevista que realizou 
dentro da empresa, sem autorização e conhecimento, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DO ADIANTAMENTO MENSAL
Qual o limite para concessão do adiantamento mensal para o funcio-
nário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIU A EMPREGADA DOMÉSTICA SEM JUSTA CAUSA E PRETENDE 
RECONTRATÁ-LA, QUAL O PRAZO MÍNIMO PARA A READMISSÃO?

Informamos que nos casos de demissão sem justa causa, deverá 
o empregador deixar transcorrer um prazo de 90 (noventa) dias 
para a recontratação do empregado, para que essa demissão 
não seja considerada fictícia com o único propósito de fraudar 
para facilitar o levantamento dos depósitos da conta vinculada 
do trabalhador no FGTS bem habilitação no seguro-desemprego.
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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)

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)

Processo: 1045505-06.2014.8.26.0002/01 - Cumprimento de Sentença. Exeqüente: INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO. Executado: VILMA MARIA DOS SANTOS
OLIVEIRA. Vistos. Nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV, do CPC, o réu será intimado para cumprir
a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.
Proceda-se a intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. O advogado nomeado como curador
continuará responsável pela defesa do executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos
do convênio Defensoria-OAB. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital,
servirá a presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) VILMA
MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 259.369.898-52, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pague(m) o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 4.090,97,
atualizado até junho de 2017), acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do
artigo 257 do CPC, sendo desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única
significará publicidade no Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas
no art.2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada. Int. São
Paulo, 26 de julho de 2017. Cláudia Longobardi Campana  Juiz(a) de Direito.

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040140-
77.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS 
ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, CPF 721.331.805-59 que GIVALDO VELOSO DOS SANTOS - 
EPP ajuizou-lhe uma ação de Obrigação de Fazer, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$3.627,09 (atualizado até 
28/02/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o 
executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

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 - 

O pretendente: JUSCELINO DE JESUS SANTOS,
porteiro, nascido em Itagibá - BA, no dia (19/05/1981), residente e domiciliado neste 

pretendente: MARIA CRISTINA LIMA DA CRUZ,
diarista, nascida em São José do Belmonte, PE, no dia (13/09/1980), residente e domi-

da Conceição Lima da Cruz.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Alpha Saneamento Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 20.917.766/0001-42 - NIRE 3530046911-9
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 05.08.2017

Data, Hora, Local: 05.08.2017, às 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de do capital social. Deliberações Aprovadas: (i) Proposta de redução do capital social no montante de R$3.982.700,00, 
tendo em vista este ser julgado excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, passando de R$8.995.700,00 para 
R$5.013.000,00, após cumpridas as formalidades legais; (ii) Proposta de cancelamento de 3.982.700 quotas sociais, no valor no-
minal unitário de R$ 1,00 cada quota, representativas do capital social, na proporção da participação societária detida pelos só-
cios no capital social; (iii) Após o cumprimento das formalidades legais conforme estabelecido no Artigo 1.084, §1º, do Código 
Civil, sem nenhuma manifestação impeditiva no prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata de Reunião 
de Sócios e, tendo em vista o cancelamento de 3.982.700 quotas sociais, no valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, repre-
sentativas do capital social da Sociedade nos termos do item “(ii)” acima, a Sociedade, a título de pagamento de haveres, res-
tituirá aos sócios, o montante de R$3.982.700,00 proporcionalmente à participação de cada sócio no capital social, em moeda 
corrente nacional. (iv) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Sociedade, atualmente de R$8.995.700,00, dividi-
do em 8.995.700 quotas no valor nominal de R$1,00 cada uma, passará a ser de R$5.013.000,00, dividido em 5.013.000 quo-
tas sociais, com valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, razão pela qual a Cláusula Quinta do Contrato Social passará a 
vigorar: 

Alphaville Urbanismo S.A. Al-
phaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” (v) Autorizaram a administração a executar todas as medidas necessárias à 
consecução das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.08.2017. Sócias: Alphaville Urbanismo 
S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva.

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)

O astro, vítima de um cân-
cer pancreático, ainda 
continua sendo uma 

lenda da música. Pavarotti nas-
ceu em 1935, em Modena, e sua 
carreira como tenor começou 
em 1961, na Itália. Seus pri-
meiros passos na música foram 
aos 9 anos de idade, quando 
começou a cantar com o pai em 
um pequeno coral local, mas 
seu verdadeiro sonho era ser 
goleiro profissional de futebol.

Em 1954, abandonou a ideia 
de virar atleta e seguiu a carreira 
de professor para se dedicar à 
música. No ano seguinte, em 
sua primeira apresentação com 
sucesso pelo Corale Rossini, des-
pertou seu interesse pelo ramo, 
iniciando, daí, a trajetória de 
uma lenda. O tenor começou a se 
apresentar em pequenas casas 
de óperas, mas suas primeiras 
apresentações não o levaram ao 
estrelato que alcançaria depois. 
Seu sucesso começou a partir de 
uma performance em Londres, 
no Royal Opera House, em 1966, 
onde passou a ser conhecido 
como o “Rei dos Dós”.

Em Nova York, no dia 17 de 
fevereiro de 1972, ele levou o 
público ao delírio ao alcançar 
nove dós em “Pour mon âme”. 
A fama mundial veio nos anos 
90, quando Pavarotti cantou 
“Nessun Doma”, de Giacomo 
Puccini, sendo a música tema da 
Copa do Mundo de 1990, na Itália. 
No mesmo evento, o trio “Os Três 
Tenores”, formado por Pavarotti, 
Plácido Domingo e José Carreras, 
apresentou-se no encerramento 
do Mundial, em Roma.

Ao longo da carreira, Pava-
rotti também produziu muitos 
concertos a céu aberto, alguns 

Pavarotti será homenageado com 

álbuns nos 10 anos de morte.

Morte de tenor italiano 
Luciano Pavarotti 
completa 10 anos

A Itália relembra os 10 anos da morte do tenor 
Luciano Pavarotti, em 6 de setembro de 2007
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MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 12.586.596/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
ATIVO   NE   30/06/17   30/06/16
CIRCULANTE      11.656      15.302
Disponibilidades 3.g  10.700  8.674
Outros Créditos 5.          937        6.616
Carteira de câmbio 418 5.679
Rendas a receber 103 151
Negociação e intermediação de valores - 40
Diversos 416 746

Outros Valores e Bens            19            12
Despesas antecipadas 19 12

NAO CIRCULANTE           669           685
Realizável a Longo Prazo            11            21
Outros Créditos 9.            11            21
Diversos 11 21

Imobilizado de Uso 3.d          647          649
Outras imobilizações de uso 1.190 1.034
(Depreciações acumuladas) (543) (385)

Intangível 3.d            11            15
Ativos Intangíveis 19 19
(Amortização acumulada)             (8)            (4)

TOTAL DO ATIVO       12.325      15.987

PASSIVO   NE   30/06/17   30/06/16
CIRCULANTE        7.949      11.616
Relações Interdependencias 6.        1.584               -

Recursos em trânsito de terceiros  1.584 -
Outras Obrigações 5.        6.365      11.616

Carteira de câmbio  420  6.795
Sociais e estatutárias  255 -
Fiscais e previdenciárias  546  612
Diversas  5.144  4.209

NÃO CIRCULANTE              6           121
Exigível a Longo Prazo              6           121
Outras Obrigações 9.              6          121

Diversas 6    121
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        4.370        4.250
Capital: 7.        4.532        4.532

De Domiciliados no país  4.532  4.532
(Prejuízos acumulados)          (162)          (282)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      12.325      15.987

Demonstração dos Resultados 1º Sem./17 1º Sem./16
Receitas de Intermediação Financeira       13.394       11.381

Resultado com instrumentos financ. derivatrivos 6 48
Resultado de operações de câmbio 13.388 11.333

Despesas da intermediação financeira               5               2
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa 5 2

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 13.399 11.383
Outras Receitas/Despesas Operacionais       (13.237)      (10.630)

Receitas de prestação de serviços 1.236 1.146
Despesas de pessoal (5.081) (4.587)
Outras despesas administrativas (8.584) (6.518)
Despesas tributárias (825) (694)
Outras receitas operacionais 73 41
Outras despesas operacionais (56) (18)

Resultado Operacional 162 753
Resultado antes da Tribut. s/ o Lucro e Partic. 162 753
Imposto de Renda e Contribuição Social (75) (309)

Provisão para Imposto de Renda (36) (164)
Provisão para Contribuição Social (39) (145)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre 87 444
Nº de Cotas.....................................: 4.531.600 4.531.600
Lucro/(Prejuízo) por Cota ..............R$ 0,02 0,10
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício             87           444
Resultado Abrangente Total 87 444

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucro/Prej.

EVENTOS                               .  Realizado Acumulados         Total
Saldos início semestre em 01/01/17  4.532 (249) 4.283
Lucro líquido (prejuízo) do semestre               -              87            87
Saldos fim semestre em 30/06/17         4.532            (162)        4.370
Mutações do semestre:                -               87            87
Saldos início semestre em 01/01/16 4.532 (726) 3.806
Aumento de capital 282 - 282
Lucro líquido (prejuízo) do semestre               -             444           444
Saldos fim semestre em 30/06/16         4.532            (282)        4.250
Mutações do semestre:                -             444           444

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem./17 1º Sem./16
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 87 444
Depreciações e amortizações 82 74
Provisão de impostos no resultado             75           309

          244           827
Variação de Ativos e Obrigações          (710)        2.419
(Aumento) redução de outros créditos (481) (3.873)
(Aumento) redução de outros valores e bens 93 119
Aumento (redução) de relações interdependencias (570) -
Aumento (redução) em outras obrigações           248         6.173
Caixa líquido proveniente das ativid. operac.          (466)         3.246
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:  Imobilizado de uso (32) (84)
Caixa líquido usado nas ativid. de investimento (32) (84)
Aumento líquido de caixa e equival. de caixa          (498)         3.162
Caixa e equival. de caixa início semestre/exerc. 11.198 5.512
Caixa e equival. de caixa no fim semestre/exerc. 10.700 8.674

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 30 de junho de 2017 e 2016 (Valores em R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A Multimoney Corretora de Câmbio Ltda, constitu-
ída em 17 de setembro de 2010, iniciou suas atividades em 17 de setembro
de 2010 e vem operando regularmente no mercado financeiro. Tem por objeto
social exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de
operações no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas
informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31
de julho de 2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. Os resultados das operações de compra e venda de títu-
los e valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das
operações. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência. b) Estimativas contábeis. As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Corretora,
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvido-
sa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos contin-
gentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determi-
nados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimati-
vas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
"para negociação" são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria "disponíveis para venda"
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria "man-
tidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria "para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria "disponíveis para venda"
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perío-
do. d) Imobilizado de Uso e Intangível. Imobilizado de Uso: São registrados
pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens, sendo de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Sis-
temas de Transporte" e de 10% a.a. para as demais contas. Intangível: São
registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade.
São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e
amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20%
a.a. e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão
para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,

acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. A provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota
de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em
21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Institui-
ções Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01 de setembro
de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015. f) Contingên-
cias. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas. Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 30/06/2017 30/06/2016
Disponibilidades       10.700         8.674

Caixa 1.285 1.735
Depósitos Bancários 6.263 3.162
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.152 3.777

Total Caixa e equivalentes de caixa 10.700 8.674
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 30/06/2017 e 2016 não haviam valores aplicados em títulos e valores
mobiliários. b) Em 30/06/2017 e 2016 não havia operações com instrumentos
financeiros derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes.
Ativo Circulante 30/06/2017 30/06/2016
Outros créditos

Carteira de câmbio           418         5.679
Câmbio comprado a liquidar - 2.162
Direito sobre vendas de câmbio 418 4.974
Operações de câmbio de liquidação pronta - (1.457)

Rendas a receber           103           151
Comissões e corretagens a receber 18 -
Corretagem de câmbio a receber 59 151
Serviços prestados a receber 26 -

Negociação e intermediação de valores               -             40
Operações c/ ativos financeiros e mercadorias - 40

Diversos           416           746
Adiantamentos e antecipações salariais 35 14
Adiantamentos por conta de imobilização 2 29
Depósitos para compra valores e bens 68 282
Pagamentos a ressarcir 23 12
Impostos e contribuições a compensar 28 17
Devedores diversos - País 260 392

Passivo Circulante
Outras obrigações

Carteira de câmbio           420         6.795
Câmbio vendido a liquidar 418 4.926
Obrigação por compras de câmbio - 2.169
Adiantamento s/contratos de câmbio - (391)
Obrigação vendas realizadas-Tx flutuantes 2 91

Sociais e Estatutarias           255               -
Dividendos e Bonificações a pagar 255 -

Fiscais e previdenciárias           546           612
Impostos e contribuições sobre lucros - 21
Impostos e contribuições a recolher 546 591

Diversas         5.144         4.209
Obrig. p/ aquis. de bens e direito 6 40
Provisão para pagamentos a efetuar 1.280 1.026
Credores diversos -país 3.858 3.143

6. Relações Interdependencias. Em 30/06/2017 refere-se a ordens de paga-
mento a cumprir em moedas estrangeiras no montante de R$ 1.584. 7. Capi-
tal Social. O capital social de R$ 4.532 está representado por 4.531,600

cotas, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionistas domici-
liados no país. 8. Juros de Capital Próprio. Nos semestres encerrados em
30/06/2017 e 2016 não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme
faculta o art. 9º da Lei 9249/95. 9. Contingências. Os processos judiciais em
curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos assesso-
res jurídicos, foram objeto de constituição da provisão para contingências,
o saldo das provisões constituídas e os respect. depósitos judiciais foram:

Depósito Depósito
Saldo judicial Saldo judicial

contingências      (ativo) contingências      (ativo)
            2017        2017             2016        2016

Passivos trabalhistas - - 117 17
Outros Passivos                  6             6                  4             4
TOTAL                  6             6               121           21
9.1. Natureza das contingências. A Corretora é parte envolvida em proces-
sos em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera ad-
ministrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas
por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes
desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, ampa-
rada pela opinião de seus consultores legais externos. 10. Gerenciamento
da Estrutura de Capital. Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/
06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da institui-
ção de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 11. Risco Operacional. Foram desen-
volvidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que al-
cançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco
operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de in-
formações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o proces-
so de divulgação das informações. 12. Risco de Mercado. O gerenciamento
de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administra-
tiva que mantêm independência com relação à mesa de operações. A Insti-
tuição encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464
que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 13. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se
em funcionamento, desde 18/02/2011, e a sua estrutura atende às disposi-
ções estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23/07/2015.

EDUARDO PAUL CUNHA - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Contábeis

Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Multimoney Correto-
ra de Câmbio Ltda. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial
em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Multimoney Cor-
retora de Câmbio Ltda. em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opi-
nião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos in-
dependentes em relação à "Instituição", de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropri-
ada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valo-
res correspondentes ao exercício anterior. As demonstrações contábeis
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2016 apresentados para fins
de comparação foram anteriormente por nos auditados cujo relatório contin-
ha ressalva quanto a rubrica Caixa - Reais apresentava um saldo de R$
1.766 mil relativos às disponibilidades da Matriz e das Lojas no total de 24
(vinte e quatro), cujo montante acima cotejado com os respectivos Termos
de Conferencia de Caixa apresentou uma diferença de R$ 354 mil. O saldo
de R$ 263 mil da conta "Credores Diversos Pais - Valores a Classificar -
Cambio" encontrava-se em processo de conciliação pela tesouraria da admi-
nistração. Outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor. A administração da "Instituição" é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o

Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis 'as "Instituição" autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a "Instituição" ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Os responsáveis pela governança da "Instituição" são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da "Instituição"; - Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da "Instituição". Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a "Ins-
tituição" a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1

sendo inclusive televisionados. 
Em uma apresentação no ano de 
1993, no Central Park, o italiano 
cantou para mais de 500 mil 
pessoas. No mesmo ano, na Torre 
Eiffel, mais de 300 mil pessoas 
assistiram a sua performance. 
Pavarotti entrou para o Guinness 
Book, o livro dos recordes, duas 
vezes. Uma em 2004, por ter sido 
o cantor de ópera a ser chamado 
mais vezes ao palco (165 vezes). 
A outra por ter gravado o álbum 
de música erudita mais vendido 
na história.

Sua última apresentação 
pública foi em 2006, durante 
a abertura das Olimpíadas de 
Turim. No entanto, foi revelado 
em suas memórias, em 2008, 
que a performance fora gravada 
semanas antes, e tudo não pas-
sara de uma encenação, devido 
ao fraco estado de saúde do te-
nor. Pavarotti foi diagnosticado 
com câncer no pâncreas e lutou 
contra a doença para retomar a 
sua turnê. Porém, o tenor não 
resistiu e morreu no dia 6 de 
setembro de 2007, aos 71 anos, 
em sua casa na cidade Modena.

Pavarotti se apresentou no 
Brasil sete vezes. A primeira foi 
em 1979, no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. A última foi 
em 2000, no estádio do Morum-
bi, em São Paulo (ANSA).
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Especial

Mas, além desses, outros fatores também podem 
infl uenciar no aspecto dos cabelos, como períodos 
de estresse, alterações hormonais e dietas restri-

tivas. Para driblar essa situação não basta recorrer apenas 
ao salão de beleza, pois o problema pode ser de dentro para 
fora, causado por alguma defi ciência nutricional.

Os cuidados que promovem o crescimento e garantem 
força e brilho aos cabelos vão muito além dos cosméticos 
tradicionais vendidos em perfumarias. É claro que eles 
ajudam, mas a base para evitar cabelos fragilizados está na 
dieta. Certos alimentos fornecem os nutrientes necessários 
para a preservação capilar. Alguns podem ser aplicados 
diretamente nos cabelos, mas a maioria deve ser consumida 
regularmente para assegurar os melhores resultados.

Beleza começa na mesa

Como diz o ditado: os cabelos são a moldura do rosto e 
essa é uma das premissas de muitas pessoas. Os fi os – ou 
a falta deles – afetam a autoestima de homens e mulheres, 
mas não basta investir em um bom shampoo e condiciona-
dor para mantê-los bonitos, pois, assim como o restante do 
corpo, eles também precisam de diversos nutrientes para 
serem fortes e saudáveis, e esses só podem ser adquiridos 
através de um cardápio balanceado, que contenha vitaminas, 
minerais e proteínas adequados. Se você costuma lavar, 
hidratar e cortar o cabelo de forma regular, mas mesmo 
assim ele apresenta um aspecto fragilizado, com danos e 
quebras, é hora de prestar atenção à dieta.

A alimentação refl ete diretamente no corpo. Tudo depen-
de do que compõe nosso prato, por isso, manter uma dieta 
equilibrada é essencial, não apenas para a saúde interna 
do organismo, como também para a boa aparência física. 
As necessidades nutricionais da pele, unhas e cabelos 
são supridas através das propriedades dos alimentos, e, 
se isso não acontece, surgem as defi ciências. É aí que os 
sinais começam a ser visíveis, como quebra de unhas e fi os, 
ressecamento, difi culdade de crescimento, entre outros. É 
necessário mudar os hábitos alimentares e investir em um 
cardápio estratégico.

De acordo com o nutricionista William Reis, uma alimen-
tação balanceada é fundamental para suprir a demanda 
de nutrientes que o organismo necessita para funcionar 
bem e garantir a eliminação de toxinas prejudiciais: “Es-
pecialmente quando falamos da saúde dos cabelos, pois 
determinados ingredientes fornecem a matéria prima para 
construção dos fi os. E vale ressaltar ainda que é necessário 
adotar uma dieta equilibrada, que contemple vários grupos 
nutricionais, afi nal nenhum alimento isolado é capaz de 
fornecer sozinho tudo o que o corpo precisa”. 

Cabelos fracos, quebradiços e com 
queda? A solução pode estar no cardápio

O profi ssional da Nature Center explica que para que a 
síntese do alimentos resulte em benefícios direcionados 
ao cabelo, é importante que o organismo disponha da 
combinação certa. 

Vitaminas do Complexo B
Elas são responsáveis por regular o metabolismo celular 

e estão relacionadas diretamente ao fortalecimento dos 
folículos capilares, por isso, a sua defi ciência desses nu-
trientes no organismo está relacionada à queda de cabelo. 
Quando se trata de saúde capilar podemos destacar a B5, 
conhecida também como Pantenol, que atua na saúde do 

couro cabeludo, e a B7 ou Biotina, que é fundamental para 
a produção de queratina, um dos principais elementos 
que compõe os fi os. Essas vitaminas estão presentes em 
alimentos como: abacate, banana, batata, cereais integrais, 
fígado, peixes, brócolis leite e ovos.

Vitamina C
Conhecida também como ácido ascórbico, além de fazer 

parte do grupo de nutrientes necessários para o bom funcio-
namento do organismo, ainda é altamente benéfi ca à saúde 
das madeixas. Isso porque suas propriedades antioxidantes 
protegem o cabelo das agressões diárias, como poluição, 
fumaça de cigarro, cloro e radiação solar, que induzem o 
organismo a produzir mais radicais livres - moléculas que 
oxidam e danifi cam a estrutura células, prejudicando a 
fi bra capilar. O ácido ainda previne descamação e caspa 
e remove os resíduos de shampoo que fi cam nos fi os. O 
nutriente é encontrado em frutas como laranja, limão, 
morango, maracujá e abacaxi, verduras em geral, salsa, 
tomate, entre outras.

Vitamina A
Essa vitamina exerce diversas funções no organismo, e 

dentre elas está a manutenção da saúde da pele e cabelos. 
Conhecida também como Retinol, ela é responsável pela 

O uso continuo de químicas, como escova progressiva, relaxamento 
e tinturas ou procedimentos que exigem secador e chapinha, podem 
danifi car o cabelo e comprometer a saúde dos folículos capilares, 
causando quebras, enfraquecimento e, até mesmo, a queda dos fi os

produção de tecidos e está diretamente relacionada ao 
crescimento dos fi os. Ela também regula a produção se-
bácea, que infl uencia na oleosidade do cabelo e também 
na sua elasticidade. A vitamina A pode ser encontrada 
em alimentos de origem vegetal como acelga, espinafre, 
brócolis, ou frutas como o abacate, caju, mamão e melão 
e também em legumes de coloração alaranjada como a 
abóbora e a cenoura, ou alimentos de origem animal como 
leite integral e fígado.

Sais Minerais
Entre os minerais que que trabalham para a manuten-

ção da fi bra capilar podemos destacar o zinco, o cálcio e o 
magnésio. O primeiro participa da síntese de proteínas e 
estimula a multiplicação das células contribuindo para o 
crescimento e fortalecimento dos cabelos. Entre as prin-
cipais fontes estão todos os tipos de carne, arroz, nozes e 
castanhas, sementes de abobora, aveia e feijão. O cálcio não 
fortalece apenas os ossos, a baixa quantidade do mineral no 
organismo faz com que o cabelo fi que frágil e quebradiço. 
Além do leite, boas fontes de cálcio são o tofu, brócolis 
aveia, sardinha e salmão. Já o magnésio é essencial para 
formação de proteínas que formam os fi os. Ele pode ser 
encontrado em frutas como carambola, melão, abacaxi, 
nozes e frutos do mar.

Hidratação
A desidratação é uma das maiores inimigas dos fi os. A 

ingestão de líquidos é indispensável e primordial. Boa parte 
das vitaminas são classifi cadas como hidrossolúveis – ou 
seja, necessitam de água para que o corpo seja capaz de 
absorvê-las, portanto, caprichar no consumo de água, chás 
e outros líquidos é fundamental para que essas vitaminas 
sejam digeridas pelo organismo e cheguem à corrente 
sanguínea.

Pílulas da beleza
Os complexos vitamínicos e pílulas, os chamados nutri-

cosméticos, prometem melhorar aspectos estéticos através 
da suplementação de nutrientes, entre outros benefícios. 
Segundo Reis estes produtos visam suprir carências nutri-
cionais que impactam diretamente na aparência física, como 
queda ou quebra dos fi os, ressecamento ou difi culdades de 
crescimento, que podem ser decorrentes de uma dieta pobre 
em vitaminas e outros nutrientes. No entanto se a causa 
da fragilidade dos fi os for uma consequência da carência 

nutricional, os tratamentos 
com cosméticos se tornam 

inefi cazes.

Mas vale lembrar que, 
apesar da ingestão de 
vitaminas ser altamente 
benéfi ca, o uso de suple-
mentos deve ser acompa-

nhado por um profi ssional 
de saúde, capaz de avaliar 

sua dieta e identifi car quais 
nutrientes devem ser su-

pridos, especialmente para 
gestantes, crianças e idosos.

Fonte e mais informações: Nature Center.
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Saiba por que usar 
treinamentos como 

ferramenta de engajamento

Cada vez mais 

organizações brasileiras 

estão construindo 

ou aprimorando 

seus programas 

de treinamento e 

desenvolvimento de 

talentos, especialmente 

diante de momentos 

de crise econômica e 

momentos desafi adores

Essa realidade se refl ete 
nos resultados da pes-
quisa O Panorama do 

Treinamento no Brasil, que 
identifi cou um aumento de 
24% na média de investimen-
tos anuais em treinamentos 
por colaborador, que chegou 
a R$ 624.

O número ainda é baixo se 
compararmos com os investi-
mentos feitos pelas empresas 
norte-americanas, que chegam 
a uma média de US$ 1.229 
anuais por colaborador, porém, 
o crescimento dos investi-
mentos, mesmo diante de um 
cenário de crise econômica, e 
da média de horas de treina-
mento de cada funcionário, 
que passou de 16,6 horas em 
2015 para 22 horas em 2016, 
dão indícios de que os líderes 
de negócio estão cada vez 
mais interessados na adoção 
de programas de treinamento 
e desenvolvimento como um 
recurso estratégico para au-
mentar a produtividade e gera 
melhores resultados.

Um dos dados mais interes-
santes revelados pelo estudo 
de 2016 foi a diminuição da pro-
porção de empresas que não 
utilizam e-Learning, que saiu 
de 27% para 24%. Atualmente, 
15% das organizações brasi-
leiras utilizam e-Learning e 
ensino à distância (EAD), com 
destaque para os treinamentos 
online não ao vivo, que corres-
pondem a 44% das entregas do 
EAD. Hoje 67% das empresas 
que oferecem treinamentos 
à distância utilizam alguma 
tecnologia para compartilhar 
os conhecimentos.

O impacto dos 

treinamentos no 

engajamento

Na maioria das empresas, o 
principal objetivo dos treina-
mentos é dar aos funcionários 
as habilidades que eles preci-
sam para realizar suas tarefas. 
No entanto, os treinamentos 
estão diretamente ligados à 
estratégia e alinhamento de ex-
pectativas, pois, muitas vezes, 
acabam sendo um importante 
meio de comunicação entre a 
empresa e o funcionário.

Quando se trata do en-
gajamento do funcionário, 
a comunicação é vital, e os 
treinamentos são, na maioria 
dos casos, subutilizados como 
recurso para se comunicar 
com o colaborador e indicar a 

ele quais são as expectativas 
da organização em relação ao 
seu trabalho.

Funcionários engajados 
sabem exatamente o que a 
empresa espera deles e como 
seu trabalho impacta nos 
resultados. No Brasil, ape-
sar de os investimentos em 
treinamento terem crescido, 
a queda nos níveis de enga-
jamento, que passou de 66% 
em 2015 para 62% em 2016, 
segundo o estudo Tendências 
Globais de Engajamento dos 
Funcionários 2016, mostra 
que as organizações brasileiras 
não têm o engajamento dos 
funcionários como principal 
objetivo de seus programas de 
treinamento.

O modelo tradicional de 
treinamentos presenciais não é 
mais sufi ciente para aumentar 
os níveis de engajamento e, 
consequentemente, os níveis 
de produtividade e os resul-
tados de negócio. A tendência 
é que cada vez mais empresas 
sintam a necessidade de inves-
tir em tecnologias para incluir 
recursos capazes de tornar os 
treinamentos mais engajado-
res. Conheça alguns deles:

Recursos sociais

Contar com uma rede social 
para os funcionários melhora 
o trabalho em equipe e a co-
municação – dois aspectos que 
têm efeitos consideráveis no 
engajamento e nos processos 
de negócio como um todo.

Gamifi cação

A gamifi cação é o uso de 
técnicas de jogos em contextos 
não relacionados a games. Já 
em uso em áreas como marke-
ting e lealdade, a gamifi cação 
pode ser muito útil também 
para aumentar os níveis de 
engajamento nos treinamentos 
online.

A distribuição de badges 
virtuais para quem completa 
determinados desafi os, como 
a fi nalização de um módulo 
de treinamento, por exemplo, 
serve de estímulo para que 
os funcionários atinjam seus 
objetivos.

Fóruns de discussão

As grandes reestruturações 
do quadro de funcionários 
durante a crise geram um 
problema ainda maior para as 
empresas, que é a perda de co-
nhecimento. Fóruns e grupos 
de discussão podem ser usados 
para identifi car especialistas 
no negócio e captar seu capital 
intelectual antes que ele deixe 
a empresa.

Ao estimular seus funcio-
nários para que contribuam 
com uma espécie de banco de 
conhecimento organizacional, 
as empresas dão a eles um 
senso maior de propriedade, 
tornando-os mais engajados 
em seu trabalho.

(*) É gerente geral da Efi x

Juliane Yamaoka (*)

News@TI
GeneXus Brasil participa do SAP Forum Brasil 
com palestra sobre IA na geração de softwares

@Nos dias 12 e 13 de setembro, acontece em São Paulo a 21ª 
edição do SAP Forum Brasil, um dos maiores eventos de tecno-

logia e negócios da América Latina. Este ano, a GeneXus – empresa 
desenvolvedora da ferramenta GeneXus que cria software – marca 
presença com a palestra “Use IA para gerar aplicações em SAP Cloud 
Platform”, ministrada pelo Gerente de Produto do GeneXus for SAP, 
Eugenio Garcia. No encontro, Garcia irá explicar como o uso da In-
teligência Artifi cial permite que GeneXus automatize a geração de 
aplicações Web e também as aplicações nativas para iOS e Android. 

5G e IoT são temas de tours guiados no 
Futurecom 2017

@ As maiores expectativas dos usuários de tecnologia no país são as 
aplicações que possibilitarão melhoria da qualidade de vida com a 

Internet das Coisas (IoT) e a velocidade da conexão 5G. É por isso que 
o Futurecom 2017 dará destaque aos dois temas e traz uma novidade 
neste ano – os Futurecom Tours 5G e IoT. Os visitantes credenciados ao 
evento terão a oportunidade de ter contato com experts da indústria, 
que compartilharão seu conhecimento sobre cada tecnologia abordada 
nas visitas a estandes de expositores. Nos Tours 5G, os visitantes vão 
interagir com o professor doutor Luciano Leonel Mendes, Coordenador 
de Pesquisa do Centro de Referência em Radiocomunicações. Mendes é 
Bacharel em Engenharia Elétrica (2001) e Mestre em Telecomunicações 
(2003) pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), e Doutor em 
Engenharia Elétrica pela Unicamp (2007). Realizou seu pós-doutorado 
em 5G na Vodafone Chair Mobile Communications Systems (TU Dres-
den) entre 2013 e 2015. É professor titular do Inatel, onde coordena 
as atividades de pesquisa em redes 5G nesta instituição (https://www.
futurecom.com.br/pt/atracoes/tours-guiados.html).

Candace Worley (*)
 

A maioria dos funcionários provavelmente tenta se desco-
nectar durante um feriado prolongado, obter algum alívio 
do estresse e fazer uma pausa no trabalho. Uma pesquisa 

da McAfee mostrou que, infelizmente, apenas 45% são bem-
-sucedidos em se desconectar durante as férias e dias de folga. 
Além disso, se não fosse pela ansiedade de lidar com algumas 
obrigações de trabalho, 57% prefeririam estar completamente 
desconectados nesses dias.

 
Embora a grande maioria das pessoas esteja disposta a deixar 

seu laptop (72%) e seu tablet (60%) em casa, apenas 27% estão 
dispostos a deixar o telefone para trás. Isso muitas vezes tem 
boas razões, manter contato com familiares e amigos, obter dire-
ções ou procurar por atrações locais ou restaurantes. Mas, com 
o telefone nas proximidades, a maioria não passa muito tempo 
sem uma checada nos e-mails do trabalho. Mais da metade dos 
entrevistados passaram pelo menos uma hora por dia durante o 
fi m de semana ou férias em algum tipo de dispositivo conectado, 
verifi cando e-mails, mídias sociais ou outros arquivos.

 
A onipresença do Wi-Fi torna fácil se desviar para uma verifi ca-

ção rápida e, mesmo que não haja uma maneira fácil de verifi car 
a segurança das conexões disponíveis, a maioria das pessoas 
se conecta de qualquer maneira. 51% se conectam mesmo que 
não possam confi rmar a segurança da rede. Ao viajar, a maioria 
das pessoas (72%) usa a internet do hotel para permanecer 
conectado, enquanto outros buscam um café ou algum outro 
Wi-Fi público. As redes Wi-Fi públicas podem ser comprometidas 
por cibercriminosos, que as utilizam para roubar credenciais, 
interceptar documentos confi denciais e instalar malwares em 
dispositivos conectados.

 
O momento de relaxamento também prejudica o julgamento 

de muitas pessoas. 20% delas nem sequer pensam na segurança 
das redes Wi-Fi que utilizam quando estão viajando. A urgência 
também é um fator importante. Quanto mais urgentemente eles 

Cuidado para não colocar 
os dados corporativos em 
risco durante os feriados

Todos adoram feriados, momentos para curtir, relaxar e buscar de uma conexão Wi-Fi para checar o 
e-mail do trabalho. Embora possa ser bom para a empresa que os funcionários permaneçam conectados, 
se eles não estão praticando conexões seguras, eles podem estar colocando a empresa em risco

sentem a necessidade de se conectar, menos provável que eles se 
preocupem com a segurança. Assim, os feriados dos funcionários 
podem resultar em graves problemas para a empresa e horas 
extras para a equipe de segurança.

 
Como pessoas conectadas, entendemos a atração da internet 

e a ansiedade que muitos sentem estar completamente desco-
nectados. Então, temos algumas dicas de cuidados com Wi-Fi 
para aqueles que precisam se conectar mesmo durante as férias 
e feriados.

 
Se não puderem resistir ao chamado do Wi-Fi, as pessoas devem 

se certifi car de que estão se conectando de forma segura, usando 
uma Rede Privada Virtual (VPN) para manter as informações 
privadas e garantir que os dados sejam enviados diretamente do 
dispositivo para onde estão conectando.

 
O sistema operacional e os aplicativos dos dispositivos devem 

estar sempre atualizados. Usar versões antigas do software pode 
deixá-lo aberto a vulnerabilidades de segurança. É importante 
certifi car-se também de que os dispositivos sejam atualizados 
com o mais recente software de segurança para garantir que 
permaneçam livres de vírus e outros malwares indesejados.

 
Se um dispositivo estiver perdido, pode ser muito difícil de 

recuperar seus dados. Aplicativos de localização podem ajudar 
a encontrar, bloquear e até apagar os dados de um dispositivo 
em caso de perda ou roubo.

 
Usando alguns minutos para verifi car esses itens é possível 

aproveitar os feriados e não colocar em risco os ativos digitais 
da empresa. 

 
(*) É vice-presidente e estrategista técnica chefe da McAfee.

Quais as melhores recomen-
dações e aspectos a serem 
analisados pelas empresas e 
escritórios de contabilidade.

Desde que o projeto SPED 
foi iniciado a partir da nota 
fi scal eletrônica em meados 
deste início de século, pas-
sando pelos SPEDs contábil, 
fi scal, contribuições e agora 
com o REINF e o e-Social, 
nunca o grande volume e a 
qualidade do armazenamento 
das informações se tornou algo 
tão crítico, imprescindível e de 
vital importância para as em-
presas – principalmente para 
as contábeis, que lidam com informações de centenas ou milhares 
de companhias ao mesmo tempo e sob sua responsabilidade.

Mais do que funcionalidades ou aspectos de preços destes 
produtos, é dever do empresário analisar a tecnologia oferecida, 
sua real qualidade e integridade, compatibilidade com o cenário 
atual e, principalmente, aspectos de segurança e robustez quanto 
a capacidade desses softwares em relação ao banco de dados.  

Se nos anos 1990 toda a escrituração era feita por lançamentos 
sintéticos, de forma quase manual, os sistemas ainda rodavam 
no antigo sistema operacional MS-DOS e o SPED ainda era algo 
inimaginável; prevaleciam os sistemas extremamente simples e 
que trabalhavam com arquivos em pastas de diretórios e cuja 
segurança era praticamente nenhuma. Além disso, eram arquivos 
que deixavam a desejar quanto à segurança da integridade, pois 
à medida que começam a se tornar volumosos, a tendência era 
que se tornassem lentos de processamento e também com mais 
risco na perda das informações. Eram os conhecidos arquivos 
modelo DBF (ou DBASE), BTR (ou BTRIEVE), DAT (vindos 
do Basic e Cobol) e que não se relacionavam entre si, e não 
foram criados para processar grandes volumes de dados com 
segurança.

A partir dos anos 2000 e com a entrada do SPED, as empre-
sas passaram a controlar toda sua escrituração por itens e a 
complexidade em se cruzar informações levaram ao que hoje 
conhecemos como BIG DATA; ou seja, as empresas precisam 
processar um número enorme de informações, com cada vez 
mais segurança e velocidade de processamento cada vez maio-
res. A perda de informações passou a ser algo extremamente 
delicado, pois é inviável obter informações sem a certeza de que 
as mesmas estejam corretas ou completas. Conferir tudo o que 
se gera é praticamente impossível, desumano e caro.

A chave para a boa análise 
nesse contexto que precisa 
ser feita está relacionada a 
basicamente alguns aspec-
tos, que são: se a tecnologia 
empregada pelo fornecedor 
se utiliza um banco de dados 
seguro, se essa tecnologia per-
mite o processamento de alto 
volume de informações e se o 
banco de dados é relacional; 
ou seja, se as informações se 
relacionam entre as tabelas 
internas do sistema. Se, soma-
do tudo isso, ainda tivermos 
um arquitetura de dados com 

baixo custo, melhor ainda – pois nesse caso o fornecedor estará 
entregando algo compatível com a necessidade e dentro do 
orçamento da empresa.

Por banco de dados relacional, entende-se uma armazenagem 
de informações que controla, por exemplo, que se um usuário 
tentar excluir um cliente do cadastro e este cliente tiver notas 
fi scais ligadas a ele, ou seja, as informações se relacionam entre 
as tabelas e o próprio banco de dados é quem faz todo o controle 
para que falhas assim não sejam possíveis. Este tipo de recurso 
só é possível neste modelo de dados; um modelo conhecido como 
o chamado padrão SQL, usado em bancos profi ssionais como 
SQL Server, Oracle usados amplamente no mercado corporativo 
ou Firebird e MYSQL mais voltado para o mercado de empresas 
menores. Em ambos os casos, os comandos e a metodologia de 
acesso e armazenamento são os mesmos.

Resumidamente, é o fator barato que no fi m pode ser caro. 
Logicamente tudo deve ser avaliado – mas quando colocado 
na balança, não tenha dúvidas: essa variável deve ter um peso 
enorme na escolha pela solução contábil, pois fará toda a dife-
rença em pouco espaço de tempo, e isto é muito claro. 

Portanto, a aquisição e a escolha dos sistemas devem ser 
decididas baseadas dentro dessas variáveis e cuidadosamente 
avaliadas. Mas se for necessário eleger algo como o fator mais 
importante quanto a um sistema de informações em uma em-
presa, sem dúvida esse é o banco de dados onde as informações 
estão armazenadas. Afi nal de contas, numa eventual e drástica 
perda total do servidor de uma empresa, o que há de mais 
valioso a ser recuperado é exatamente o banco de dados. Os 
demais artefatos são reinstalados de forma muito mais simples 
e menos traumática.

 
(Fonte: Wagner Xavier, diretor técnico da Ofi cina1)

Importância e riscos do banco de dados dos 
softwares contábeis



Grupo Arte Simples de Teatro.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 06 de setembro de 2017

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

OR
CELEBRADO

NESSEEG
COTEGIPE

MINERADOR
CRVERI
LOTADAO
OOVOAC

APARECIDA
ELLEDOR

ADIAIRD
ISURANO
CARPATOS

DORIAISO

Que pos-
sui grande 
conheci-
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Ideia, em
inglês

Coautor
da Lei dos 
Sexagená-
rios (BR)

Trabalhador
de regiões
como as
auríferas

Gás da 
respiração

humana
(símbolo)

Comple-
tamente
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(a sala)

Os berlo-
ques, 

por sua
utilidade
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Ana Caro-
lina, can-
tora de 

"Problemas"
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tinador

Consumi-
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de Pronto 
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to (sigla)

Cadeia de 
monta-
nhas da
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O sétimo
planeta
(Astr.)

João (?), 
prefeito de
São Paulo

(2017)
Certifica-
ção cobi-
çada por
empresas

Ator de Teatro, Cinema e TV,
famoso nesta como o Rolando 

Lero, faria 80 anos em 30/3/2017
Molha (as plantas) Destituir 

Respiração ruidosa
dos moribundos

Gabado;
louvado
Em +
esse

(?) John-
son, ator

Mulher que
faz bolos

A base da
omelete

Função da
plaina

Leão, em
espanhol

Diz-se de grandeza passível
de medição direta (Fís.)

501, em
romanos
Gaivota,
em tupi

3/ati. 4/idea — león. 6/lotada. 8/cárpatos — cotegipe. 10/observável. 13/enciclopédico.
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Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. Desde às 04:04 da manhã a Lua entra na fase Cheia e nos enche de fortes 
emoções. Tanto que podemos fi car confusos e vulneráveis. Por outro lado, será possível colocar em prática nossos sonhos 
e usar a poderosa intuição e espiritualidade no nosso dia a dia. Ainda pela manhã a Lua faz um bom aspecto com Plu-
tão e revigora as energias. A tarde deve ser mais lenta e a noite de uma baixa de energia. A Lua em mau aspecto com 
Saturno aumenta as cobranças e provoca fortes emoções. Será fundamental ter um bom descanso e relaxar cedo na noite 
desta quarta-feira.
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Ainda pela manhã a Lua faz um bom 
aspecto com Plutão e revigora as 
energias. A tarde deve ser mais lenta 
e a noite de uma baixa de energia. A 
Lua em mau aspecto com Saturno 
aumenta as cobranças e provoca 
fortes emoções.  81/381 – Vermelho.

Aumenta a segurança nos compro-
missos pessoais. Com a Lua em Pei-
xes muita sensibilidade e facilidade 
de fantasiar. Será possível colocar 
em prática nossos sonhos e usar a 
poderosa intuição e espiritualidade 
no nosso dia a dia. Será fundamental 
ter um bom descanso e relaxar cedo. 
44/344 – Azul.

Precisa valorizar a qualidade do 
trabalho que realiza e manter a 
dedicação. Se precisar, improvise 
para que tudo saia bem feito. Bom 
fi nal de dia nesta quarta muito fa-
vorável aos assuntos sentimentais, 
à saúde e aos interesses fi nanceiros. 
88/388 – Amarelo.

Desde às 04:04 da manhã a Lua entra 
na fase Cheia e enche o dia de fortes 
emoções. Tanto que podemos fi car 
confusos e vulneráveis. A Lua em 
Peixes ajuda a dar uma visão mais 
ampla, mais confi ança e otimismo du-
rante toda a manhã. 54/854 – Branco.

Com a Lua em Peixes terá intuição 
e estará mais receptivo as novas 
ideais e propostas. Todo empreen-
dimento que exige muito esforço 
estará benefi ciado e o levará rumo 
ao sucesso. Os impedimentos que 
existiam em sua vida começam a 
se dissipar e o resultado começa a 
chegar. 78/978 – Cinza

Com a Lua transitando plena em 
Peixes a imaginação torna-se grande 
aliada para se encontrar soluções. 
Dê valor àquilo que possui, conserve 
o que é seu e foi conquistado com seu 
esforço e dedicação. Muita atenção 
ao realizar negócios, pode lucrar, 
mas também perder. 14/514 – Verde.

Terá a satisfação de desejos antigos 
nesta fase. Ao mesmo tempo aumen-
ta a segurança nos compromissos 
pessoais, mesmo não satisfazendo 
as necessidades afetivas. É preciso 
que haja confi ança no outro e os 
compromissos sejam honrados. 
67/867 – Verde.

Com a Lua em Peixes é melhor não 
se envolver com tarefas minuciosas 
e cheias de detalhes. Não estamos 
atentos o sufi ciente para lidar com 
isso durante esta metade de se-
mana. Bom, por isso, para quebrar 
a rotina usando a boa vitalidade. 
64/664 – Azul.

O dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar brigas e desentendimentos. 
Tome atitudes fi rmes e faça tudo 
bem pensado e planejado. É tempo 
de alargar os horizontes, olhando 
adiante e fazendo tudo dentro dos 
limites permitidos. 57/857 – Marrom.

Evite a afobação para ganhar dinhei-
ro, pois poderá perder querendo 
ganhar mais. Mantenha a cautela 
diante de imprevistos para não se 
arrepender depois de tomar uma ati-
tude. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de mudar seus planos, procure 
avisá-las. 46/746 – Verde.

Com a Lua em seu signo pode haver 
um pouco de preguiça com possível 
insatisfação sentimental. No traba-
lho, mantenha-se atento para captar 
ideias novas que indicarão os novos 
rumos de sua vida até o fi nal do ano. 
Dê atenção a todos, irá precisar do 
apoio deles. 90/690 – Azul.

O modo mais seco de lidar com as 
pessoas pode provocar afastamento 
e gerar conflitos na intimidade. 
Recomenda-se deixar conversas 
importantes para outro dia, pois diá-
logos forçados levam a rompimentos. 
Cuidado não ouvir o conselho das 
pessoas mais experientes é o grande 
problema 54/754 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de setembro de 2017. Dia de São Zacarias, São Ledo, 
São Mansueto, São Beltrão, e Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o 
equilíbrio. Dia do Hino Nacional, Dia do Barbeiro, Dia do Cabe-

leireiro e Dia do Alfaiate. Hoje aniversaria a atriz Jane Curtin faz 70 
anos, a atriz Rosie Perez que nasceu em 1964, a cantora e atriz Macy Gray 
que completa 50 anos e o tenista Greg Rusedski que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é atencioso e aprecia a segurança 
e o conforto do lar. Gosta de ser popular e por isso valoriza sua imagem. 
Realiza-se e acalma-se pelo conhecimento das coisas. Com um alto grau 
de autoconfi ança, costumando ser magnânimo e perdoar os inimigos, 
principalmente por que não gosta de nada mal resolvido. É uma pes-
soa muito observadora, porém não costuma questionar muita coisa. 
Contenta-se em ver e aceitar. No lado negativo precisa de mudanças 
constantes e muitas vezes desnecessárias para não se sentir entediado.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. Pren-
dê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que 
será afastado. Ser bandido representa força de vontade 
e que conseguirá vencer suas difi culdades. Números de 
sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Acabar com as difi culdades fi nanceiras: Quem está 
com qualquer tipo de problemas fi nanceiros deve fazer 
esta simpatia durante três dias seguidos. Acenda três 
velas brancas sobre um prato de vidro com um pouco 
de água e açúcar, oferecendo aos três anjos protetores: 
Gabriel, Rafael e Miguel. Faça seus pedidos e deixe o 
prato em um local mais alto do que você. Suas preces 
serão ouvidas e você deve fazer uma faixa com o seguinte 
agradecimento no terceiro dia após ter feito a simpatia: 
Obrigado aos três anjos pela graça alcançada. Pendure-a 
em frente à sua casa. Aguarde aos acontecimentos do 
quarto dia em diante. Jogue no lixo os restos das velas 
e use o prato normalmente depois de limpo.
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Cena de “Alakazan - A Fábrica Mágica”.

O espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica” traz à cena 
música, teatro, dança e circo. O espetáculo conta com 
performances de grande impacto e números circenses 
de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equi-
líbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada. 
Alakazan - A Fábrica Mágica traz à cena o duelo entre os 
personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da 
pequena Ly. A menina é uma criança curiosa, que toca e 
fotografa tudo ao seu redor. Em uma visita à Biblioteca, ela 
é surpreendida por Alan, que surge como num passe de 
mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet 
de suas mãos. Encantada pelo livro, ela pede que ele leia 
a história, mas quando ele inicia, é interrompido por um 
som de sinos. Quando os dois procuram de onde vem tal 
som, surge Kazani, que transporta todos para a Fábrica 
Mágica, um universo fantástico onde tudo é possível.

Serviço: Extra Morumbi, Av. das Nações Unidas, 16741, Santo Amaro. De 
terça a sexta às 20h e aos sábados e domingos às 16h, 18h e 20h. Ingressos: de 
terça a sexta de R$ 15 a R$ 50, s Sábados, domingos e feriados de  R$ 20 a R$ 60.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Desejo sob controle

“Quando reduzimos nossos desejos e terminamos com todas as 
expectativas, começamos e diminuir nosso sofrimento e passamos a 
experimentar a verdadeira felicidade que reside na alma. Mas a maior 
felicidade é compartilhar a bondade que está dentro de nós. Quando 
temos bons votos em abundância para todos, sem nenhuma discri-
minação ou egoísmo, nossas alegrias são multiplicadas - recebemos 
bênçãos de Deus e dos outros. Isto age como um tapete mágico que 
nos mantêm voando mais e mais alto em alegria e bem-aventurança 
ilimitadas.”

Brahma Kumaris

Infantil
Na peça “A Bola - Histórias que Rolam”, bolas de futebol nascem e 

vão parar na prateleira de uma loja. Todas têm um só sonho: jogar com 
os maiores craques e balançar as redes em grandes campeonatos. Mas 
quando saem da loja a história é outra: elas passam por diversas situa-
ções nada parecidas com aquelas sonhadas, sendo ora protagonistas, 
ora testemunhas dessas experiências de vida-jogo. Assim, as bolas vão 
descobrindo outros caminhos que a vida pode traçar, podendo ser tão 
divertidos quanto os seus sonhos.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Domingos e feriados às 16h. Entrada franca. Até 17/09.

Black music
Leilah Moreno chega com seu Neo Soul 

Funk acompanhada por Willians Alves 
(direção musical e teclados), Márcio Fur-
tado (baixo), Thiago Sonho (bateria), Raul 
Coutinho (guitarra) e um trio de metais 
formado por Daniel Laleska, Rogerio Fróes 

e Totty, traz o repertório recheado de hits, 
mashups e neo soul, uma vertente do rhy-
thm and blues contemporâneo fortemente 
infl uenciado pela black music dos anos 1970. 
A cantora passeia  pelos maiores sucessos 
de Tim Maia,Bruno Mars, Tina Turner, 
Rihanna, Lulu Santos, Daft Punk, Michael 
Jackson, Pharrell Williams, Ivete Sangalo 

Phill Collins e Milton Nascimento. No set 
list, Chocolate (Tim Maia), Uptown Funk 
(Bruno Mars), Eazy Lover (Phill Collins), 
Vision Of Love (Mariah Carey) e Medo Bobo 
(Maraia e Maraysa), entre outras.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Quinta (7) às 21h. 
Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

O espetáculo musical 
“Vamp ”estreia no 
dia 15 de setembro 
com concepção e 
direção geral de Jorge 
Fernando e direção 
de Diego Morais 
tem no elenco os 
protagonistas do 
folhetim, Claudia 
Ohana e Ney Latorraca

Para completar e ga-
rantir a qualidade e a 
originalidade, também 

fazem parte da equipe criati-
va alguns nomes da novela, 
como o autor Antonio Cal-
mon, o fi gurinista Lessa de 
Lacerda e o cenógrafo José 
Claudio Ferreira.  Com, Ney 
Latorraca, Claudia Ohana, 
Claudia Netto, Helga Ne-
meczyk, Luciano Andrey, 

O tá l i l

O Musical

Erika Riba, Pedro Henrique 
Lopes, Kevin Vechiatto, Livia 
Dabarian, Franco Kuster, Os-
valdo Mil, Gabriella Di Grecco, 
Oscar Fabião, Isa Pagnota, 
Thais Morello, Kaleb Figueire-
do, Gabriel Cordeiro, Talitha 

Pereira, Mari Amaral, Nathalia 
Serra, Giselle Lima, Vanessa 
Costa, Raquel Higa, Carol 
Botelho, Natacha Travassos, 
Renan Mattos, Lucas Nunes, 
Gabriel Querino, Fabio Cador, 
Daniel Cabral, Murilo Arma-

collo e Gustavo Della Serra. 

Serviço: Teatro Sergio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista. Sextas às 20h30, 
sábados às 17h e 21h e aos domingos às 
16h30. Ingressos: Sextas R$ 40, R$ 80 
e  R$ 100, sábados, R$ 50, R$ 120 e R$ 
150, sábados e domingos R$ 50, R$ 100 
e R$ 130.

“Alakazan -
A Fábrica Mágica”

Divulgação
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e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

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

São Paulo, quarta-feira, 06 de setembro de 2017 Página 9

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: MARIO ALEX LEITE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador de acessorios, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/05/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Brito dos Santos e de Margarida 
Leite dos Santos. A pretendente: CÍNTIA DA SILVA SIMPLICIO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/03/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Gomes Simplicio e de Maria 
Neide da Silva.

O pretendente: ROBERTO ARARUNA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/10/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Araruna Dias e de Joana Darca Araruna 
Cabral. A pretendente: VANESSA DE ASSIS RAMOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/07/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jocélio Ferreira Ramos e de Maria Aparecida Fran-
cisca de Assis.

O pretendente: ANDRÉ APARECIDO SOUZA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pontes Moreira e de Vera Lucia de Souza 
Moreira. A pretendente: DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de processos, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/01/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo de Oliveira e 
de Rosemar Maria Jose.

O pretendente: RICHARDES SANTANA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Anajatuba, MA, no dia 09/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manuel Costa e de Rosilene Santana Costa. A pretendente: NEUZETE 
FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Senhor do 
Bonfi m, BA, no dia 17/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alonso Ferreira da Silva e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: MAYCON LEOPOLDO DOS SANTOS DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão pastor, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/12/1986, residente e domiciliado 
em Cajamar, SP, fi lho de Castelino Leite de Araujo e de Dalva Leopoldo dos Santos. A 
pretendente: DANIÉLLY DIAS SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Diadema, SP, no dia 15/05/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amadeu Souza Silva e de Almira Dias Silva.

O pretendente: RAFAEL CESAR RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão empresario, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 29/07/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wilson Ramos e de Esmerinda Ramos. A pretendente: VANESSA 
PEREIRA KROEHN BATISTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 15/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Augusto Pereira Batista e de Elisabete Kroehn.

O pretendente: DIEGO NASCIMENTO BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/03/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Muniz Barreto e de Vera Lucia Alves do 
Nascimento. A pretendente: DAYANA KAMILA RAMALHO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de processos, nascida em Maceió, AL, no dia 14/01/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Teixeira da Silva e de Edvânia 
Ramalho da Silva.

O pretendente: MOISÉS AFONSO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Santo André, SP, no dia 10/08/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Afonso Alves e de Maria Cicera Alves. A 
pretendente: CRISTIANE SILVA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/10/1978, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos e de 
Terezinha Silva dos Santos.

O pretendente: FABIO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 23/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo dos Santos e de Denise de Souza. A pretendente: PAMELA 
ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 25/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Pereira dos Santos e de Dalcira Alves de Sousa.

O pretendente: LEONIDAS RIBEIRO ANTUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia 02/04/1954, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ascendino Ribeiro Antunes e de 
Genesia Ferreira da Silva. A pretendente: VILMA DE MARINS, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/09/1959, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo de Marins e de Maria de 
Jesus Miranda Marins.

O pretendente: VIRGÍLIO FERREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
cortador de tecido, nascido em São Francisco, MG, no dia 06/07/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ribeiro de Almeida e de 
Maria Inez Ferreira Ribeiro. A pretendente: LÍLIAM NUNES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/01/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Batista de Souza e de Maria 
Nunes de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/03/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Adeniz Bernardo dos Santos e de Maria de 
Fatima Santos Andrade. A pretendente: ANA PAULA PUPO DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Praia Grande, SP, no dia 15/03/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Pupo de Jesus e de Maria 
Narcizia dos Santos.

O pretendente: WILSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor 
de alvenaria, nascido em Recife, PE, no dia 20/09/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Francisco da Silva e de Maria de Lourdes Silva. 
A pretendente: ALOANA PUPO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão merendeira 
escolar, nascida em Santos, SP, no dia 12/01/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilton Pupo de Jesus e de Maria Narcizia dos Santos.

O pretendente: MURILLO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/12/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Alves de Oliveira e de Maristela Santos Oliveira. 
A pretendente: LETICIA SOARES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/04/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael Rodrigues e de Marlene Batista Soares.

O pretendente: EDUARDO MACOSKI DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/10/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deolindo Moura de Souza e de Nubia Lucia Macoski. A 
pretendente: LEÂNGELA TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia 03/02/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva Filho e de Marineide Tavares da Silva.

O pretendente: RENATO VIANA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cil eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 12/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aparecida Viana Alves. A pretendente: SIDNÉA DOS SANTOS CALIXTO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 
01/09/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacob dos 
Santos Calixto e de Cecilia dos Santos Calixto.

O pretendente: ANDRE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/01/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levy Gonçalves dos Santos e de Clarice Matias da Silva. 
A pretendente: JULIANA LUSTOSA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/01/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Alves da Silva e de Celia 
Maria Lustosa dos Santos.

O pretendente: MARCOS ROBERTO PIRES DE OLIVIERA CAMARGO, estado civil 
divorciado, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/07/1971, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Pires de Oliveira Camargo 
e de Irailde Rosa Camargo. A pretendente: CAMILA MARIA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 21/05/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo dos Santos e de 
Rosemeire Maria dos Santos.

O pretendente: EDILSON ALEF DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 31/08/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano de Souza Santos e de Léa 
Gomes dos Santos. A pretendente: ANA PRISCILA RAMALHO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/04/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Ramalho da Silva e de 
Rita de Cassia Ramalho da Silva.

O pretendente: JOSENILDO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Caruaru, PE, no dia 21/09/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Amaro da Silva e de Edileuza Lima da Silva. 
A pretendente: MÔNICA RODRIGUES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/09/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Miguel de Andrade e de Marluce Rodrigues 
dos Santos de Andrade.

O pretendente: THIAGO FERREIRA CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 26/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Tarcisio Almeida Chaves e de Margarida Maria Ferreira Chaves. O 
pretendente: GLEICE SAMPAIO DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteira, profi s-
são autonoma, nascida em Capela do Alto Alegre, BA, no dia 10/08/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Roberto Silva de Santana e de 
Maria Lucinéia Sampaio dos Santos Santana.

O pretendente: LEANDRO FEITOZA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ½ ofi cial 
maçariqueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/02/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lidio Bezerra da Silva e de Aurelina Feitoza da Silva. A 
pretendente: JULIANA MARTINS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 05/08/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei de Souza e de Valdirene Cristina Martins.

O pretendente: LUCAS SCAVONE SIMÕES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/07/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Paioli Simões e de Irani Aparecida Scavone. A 
pretendente: LETICIA DEOLINDO DOURADO PERUCCI, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/06/2000, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Dourado Perucci e de Elisangela Deolindo.

O pretendente: RICARDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Recife, PE, no dia 06/07/1967, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Benedito da Silva e de Maria dos Prazeres e Silva. A pretendente: 
IVANI COELHO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, 
nascida em Bom Sucesso, PR, no dia 28/02/1968, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Coelho da Silva e de Maria Divina.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Salto de Pirapora, SP, no dia 07/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Andrade Guimarães e de Marinalva da 
Silva Conceição. A pretendente: INGRID APARECIDA DUARTE, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/03/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Aparecido Duarte e de Salvadora Cardoso.

O pretendente: LEONARDO SOARES GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão montador 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/03/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Francisco Guedes e de Valdelice Soares Guedes. 
A pretendente: VANESSA DE JESUS NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 24/11/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Nunes da Silva e de Adélia de Jesus Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA PIMETA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/05/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo dos Santos Pimenta e de Tatiana Jose da 
Silva. A pretendente: DANIELA DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão estu-
dante, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 02/12/2000, residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Romildo Barro Costa e de Edna Maria da Silva.

O pretendente: THIAGO JOSE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/05/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Salvador de Souza e de Maria Jose da Silva Souza. 
A pretendente: HELEN RAQUEL DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Natal, RN, no dia 17/04/2001, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Eleuterio de Brito.

O pretendente: WILLIAM JOVENTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Suzano, SP, no dia 29/08/1999, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joventino Aureliano da Silva Neto e de Katlin Alvarenga. A pretendente: 
TAUANY DA SILVA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 20/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Carlos Beltrao da Rocha e de Claudia Maria da Silva.

O pretendente: HUMBERTO RODRIGUES CABRAL DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/09/1996, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Cabral da Silva e de 
Zildete Gomes Rodrigues. A pretendente: JULIANA SILVA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmacia, nascida em Guarulhos, SP, no dia 15/10/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco José Costa e de Maria da 
Conceição Santos Silva Costa.

O pretendente: LEONARDO OTAVIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/12/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Otavio dos Santos e de Maria Aparecida 
Ferreira dos Santos. A pretendente: LETÍCIA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia 06/05/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves dos Santos e de Luciana de Souza.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE SANTANA MILANEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/07/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Milanez e de Marileide Santana de Andrade. 
A pretendente: PAULA ARAUJO CORREIA, estado civil solteira, profi ssão secretaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 12/11/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Correia e de Sandra Cristina Araujo.

O pretendente: MAURÍCIO LOPES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 23/10/1966, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Lopes da Silva e de Maria Conceição 
da Silva. A pretendente: ANTONIA CRISTIANE DE SOUSA BARBOSA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/08/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Mendes da Silva e de Regina 
Lúcia de Sousa Barbosa Silva.

O pretendente: JOÃO DOS SANTOS LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão funi-
leiro de autos, nascido em Santa Maria da Vitória, BA, no dia 27/01/1961, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaristo Jose Lourenço e de Jovelina 
Francisca dos Santos. A pretendente: MARIA DO ROSARIO FELIPE DOS SANTOS SIL-
VA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Serraria, PB, no dia 14/05/1962, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Felipe dos Santos 
e de Maria Targino dos Santos.

O pretendente: FABIO COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/08/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Ferreira da Silva e de Regina de Fatima Costa. A 
pretendente: GABRIELA REGINA VENANCIO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/06/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luismar Paulino Venancio e de Vilma Regina Venancio.

O pretendente: ALEX SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cuidador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 27/08/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ariosvaldo Brito da Silva e de Nilce Maria dos Santos Silva. A pretendente: 
ANGELICA EVANGELISTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 12/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Roberto Evangelista de Souza e de Angela Maria de Souza.

O pretendente: LUCIANO PEREIRA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão insta-
lador hidraúlico, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/03/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elenaro Jose Guimarães e de Margarida Pereira 
dos Santos. A pretendente: KARLA KATIANE AMARAL BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão estagiária de engenharia, nascida em Custódia, PE, no dia 12/03/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Remigio Barbosa e 
de Joana D´Arc Amaral Remigio Barbosa.

O pretendente: MOISÉS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva Filho e de Maria Ferreira da Silva. A 
pretendente: JAQUELINE APARECIDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/06/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Pereira de Lima e de Edilaine Aparecida de Oliveira.

O pretendente: VANDERSON RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 28/02/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José João da Silva e de Maria de Lourdes Ramos da Silva. A pretendente: 
ALINE AUGUSTA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 25/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Augusto do Nascimento e de Francisca Moreira do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nario publico, nascido em Mirante do Paranapanema, SP, no dia 07/06/1962, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Assis de Souza e de 
Liberalina Vieira de Souza. A pretendente: AMEIDES JESUS DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Iguai, BA, no dia 21/03/1957, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marques da Silva 
e de Rosalina Maria de Jesus.

O pretendente: HÉRMISSON BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cafarnaum, BA, no dia 22/04/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnailton Amorim dos Santos e de Rosenilde Araújo 
Brito dos Santos. A pretendente: ARIANE GOMES GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/09/2000, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Gonçalves da Silva 
e de Ana Paula Gomes da Cruz.

O pretendente: TIAGO MESSIAS DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 05/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Israel Thomé de Freitas e de Maria de Fátima Messias de Freitas. A 
pretendente: ALAIZA SANTOS DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia 12/06/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Batista da Costa e de Alaide dos Santos Silva.

O pretendente: DANILO FERREIRA DO CARMO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/10/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson do Carmo e de Josefa Ferreira do Carmo. A 
pretendente: TATIANA SANTANA NAKAYA, estado civil solteira, profi ssão empresaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 04/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Mitsuo Nakaya e de Eunice Santana Vasconcelos Nakaya.

O pretendente: JEOVÁ JOAQUIM DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 31/08/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joaquim Francisco de Lima e de Quitéria Maria Alves de Lima. A pretenden-
te: JÉSSICA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos José Conceição e de Renata Vera do Nascimento Conceição.

O pretendente: RODRIGO DE LIMA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva Soares e de Roseline Maria de Lima. A pretendente: 
THAYNARA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 20/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Neemias Hananeel dos Santos e de Maria Aparecida de Andrade.

O pretendente: AMILTON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Tacaratu, PE, no dia 07/10/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Félix dos Santos e de Francisca Maria dos Santos. A pretendente: 
EDILMA PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão manipuladora de cosméticos, 
nascida em Paulo Afonso, BA, no dia 06/09/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adalberto Pereira da Cruz e de Maria Alves Correia da Cruz.

O pretendente: ISAAC PORCINO MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia 25/04/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ademario Porcino Morais e de Damiana Maria de Jesus. A pretendente: 
TATIANE DE ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida 
em Nova Cruz, RN, no dia 12/03/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Gonzaga de Oliveira dos Santos e de Josinez Felix de Araujo dos Santos.

O pretendente: EVERTON DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jonas Alves da Silva e de Sônia Dalva de Souza Silva. A pretendente: 
GLEIDE FERNANDES GARCIA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 22/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sidney Ferreira Garcia e de Aurea Fernandes Domingues.

O pretendente: MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/03/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carmo Aparecido Oliveira e de Maria Nazare de Oliveira. 
A pretendente: ALINE ALVES FIGUEREDO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no dia 08/08/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Oliveira Figueredo e de Flavia Alves Cordeiro.

O pretendente: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
de loja, nascido em São José de Caiana, PB, no dia 12/04/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira da Silva e de Maria da Silva Pereira. A 
pretendente: TALITA NUNES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 11/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Nunes e de Maria da Penha de Pontes.

O pretendente: CELSO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão fi scal de ônibus, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 15/05/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Maria Cristina Ferreira. A pretendente: 
RAFAELA MADRULI PRIETO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 20/07/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Odair Lopes e de Jaciane Prieto da Silva.

O pretendente: THIAGO RABELO DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/07/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliel Rabelo de Lima e de Maridalva Ferreira dos Santos. A 
pretendente: ARIANI ALMEIDA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Ilhéus, BA, no dia 16/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jonas Alves dos Santos e de Irani Maria Almeida Santos.

O pretendente: MARCELO CORREIA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia 11/05/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Bento de Oliveira e de Sineide da Silva Correia 
Oliveira. A pretendente: IARA FERNANDES SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 08/08/1970, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Euclides Silva e de Maria Aparecida Fernandes.

O pretendente: KAIQUE BRITO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/02/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Queiroz Ribeiro e de Andreia Jacilda 
de Brito. A pretendente: ROBERTA MATOS DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/12/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Moreira de Paula e de Sueli 
Assunção Matos de Paula.

O pretendente: ROBSON DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão operadora de 
maquinas, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia 13/07/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iracy Celestina da Rocha Correia. A pretendente: 
ROBERTA DE ALMEIDA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 08/09/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Erasmo Ribeiro de Almeida e de Hermina Vitalina Almeida.
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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROBSON ROCHA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão po-
licial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson de Almeida e de Veronica Rocha 
de Almeida. A pretendente: AMANDA MANNO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão consultora de seguros, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto dos 
Santos e de Marisa Manno.

O pretendente: DANIEL LEE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 20/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Kyo Beom Lee e de Myung Suk Chang. A pretendente: GABRIELA 
LEE, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
18/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yung 
Suk Lee e de Mi Suk Nam Lee.

O pretendente: THIAGO DE FREITAS HILARIO, estado civil solteiro, profissão 
securitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nivaldo Hilario e de Luecia de Freitas. 
A pretendente: LUCIANE MASCARENHAS DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/06/1983, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, filha de Wilson Roberto de Souza e de Evani 
Mascarenhas de Souza.

O pretendente: GUILHERME SATO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/02/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Zacarias Fernandes e de Leila Harumi Sato 
Fernandes. A pretendente: TATIANE DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/08/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Albano Rodrigues de Andrade e de Maria 
Rosa da Silva Pereira.

O pretendente: CARLOS CANUTO GRACIANO, estado civil solteiro, profi ssão im-
pressor, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/02/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro Canuto Graciano e de Maria Edinólia Pereira 
Graciano. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA GUEDES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amiraldo da Silva Guedes e de Dinalva Gomes 
de Souza Guedes.

O pretendente: MURILLO SANTOS DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão 
narrador, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 25/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Fernandes de Medeiros e de 
Patricia Simone de Araujo Santos. A pretendente: KELLY ALESSANDRA DOMINGUES, 
estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Domingues e de Dirce Bertolino Domingues.

O pretendente: ANTONIO ALVES CODO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Zanella Codo e de Eunice Alves Codo. A pretendente: 
NATHÁLIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 23/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Ferreira dos Santos e de Miriam Elisabete Carrasco 
dos Santos.

O pretendente: FERNANDO PALMIERI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são assistente de RH, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/03/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Pereira dos Santos e 
de Silvana Palmieri dos Santos. A pretendente: CELINA IRIS CORRÊA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 07/11/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Corrêa e 
de Iris de Moraes Corrêa.

O pretendente: MARCELO TAVARES, estado civil divorciado, profissão técnico 
de prótese dentária, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/11/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Heraldo Tavares e de Genirá 
Tavares. A pretendente: ANDRÉIA SCAVACIN, estado civil divorciada, profissão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/06/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Jacomo Scavacin e de Neuza da 
Silva Scavacin.

O pretendente: EDSON LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão professor 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1950, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José dos Santos e de Ormezina Ferreira dos 
Santos. A pretendente: MARCIA BRIZOTI DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/06/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ferreira da Silva e de Leonilda Aparecida 
Brizoti da Silva.

O pretendente: NELSON JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton de Souza e de Dilce Costa de Souza. A pretendente: CLAU-
DINEIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Ibiassucê - BA, no dia 14/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Caetano de Sousa e de Isabel Pinheiro de Sousa.

O pretendente: SALVADOR FLORINDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Ibiassucê - BA, no dia 23/06/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Florindo dos Santos e de Zelinda Rosa dos 
Santos. A pretendente: LAURENTINA DUARTE ROCHA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida em Caetité - BA, no dia 10/04/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dely Duarte Silva e de Nelcy Martins Rocha Duarte.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ADEMAR MAIA SONCINI, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/03/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Soncini e de Adilce Maia Soncini. A convivente: MAR-
LENE TOMIMITSU, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Jundiaí - SP, 
no dia 05/06/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mação Tomimitsu e de Nadir Bonfá Tomimitsu. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua União Estável em Casamento.
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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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DE LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 29/10/1946, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfeu Ferreira de Lima e de Antônia Balbina dos Praze-
res. A pretendente: MARIA DE FRANÇA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 26/01/1958, residente e domiciliada em Fer-
raz de Vasconcelos, SP, fi lha de Elpidio Luiz de França e de Maria do Carmo Alexandre.

O pretendente: ITAMAR DO NASCIMENTO RIBEIRO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 11/10/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, Lajeado, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo da Silva Ribeiro e de 
Marlí Figueredo do Nascimento. A pretendente: FATIMA LIMA DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
27/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ogito Fernan-
des de Souza e de Ester de Lima Souza.

O pretendente: ALBERTO DE CARVALHO DUARTE, profi ssão: militar da aeronáu-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Maria Duarte 
Neto e de Ivandete de Carvalho Duarte. A pretendente: BRENDA BEATRIZ MOTA 
ALVES, profi ssão: auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Piripiri, PI, data-
nascimento: 09/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Custodio Silva Alves e de Débora Jane Oliveira Mota.

O pretendente: GERALDO ELDERLAN DOS SANTOS PACHECO, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 02/05/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pacheco da Silva 
e de Edite dos Santos Pacheco. A pretendente: SAMIRA HENRIQUE DA SILVA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laerte Jose 
da Silva e de Sandra Morastico Henrique Silva.

O pretendente: MARIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1955, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natalina Pereira da Silva. A pretendente: 
JOSELI DE ASSIS RAMOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 20/07/1968, residente e domiciliada no Rio de 
Janeiro, RJ, fi lha de José Ramos de Souza e de Elisa de Assis Ramos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS COSTA, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Ribamar da Costa e de Maria Nazaré 
dos Santos Costa. A pretendente: PATRÍCIA RIBEIRO, profi ssão: técnica de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 17/10/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jesus Ribeiro e de 
Aparecida Maria Adão Ribeiro.

O pretendente: FRANKLIN APARECIDO DE MORAES, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Cirilo de Moraes e de Conceição 
de Ponte Moraes. A pretendente: ODEMA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Condado, PB, data-nascimento: 02/07/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agripino dos Santos e de Maria 
Paulina da Silva.

O pretendente: EDINEI LIBERATO DOS SANTOS, profi ssão: despachante opera-
cional terres, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/05/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elinei Libera-
to dos Santos e de Zilda Nunes Garcias. A pretendente: ANDRESSA DE FÁTIMA DA 
SILVA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
André, SP, data-nascimento: 11/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdir Mendes da Silva e de Maria de Fátima Corrêa da Silva.

O pretendente: EDVANILDO MACHADO DIAS JÚNIOR, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvanildo Machado Dias e de Maria 
Gorethe Dias. A pretendente: ESTEFANE APARECIDA SALVADOR, profi ssão: au-
xiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandra Re-
gina Salvador.

O pretendente: SÉRGIO ALEXANDRE DA SILVA ANDRELINO, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 23/12/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Andrelino e de 
Quitéria Maria da Silva. A pretendente: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, profi s-
são: negociadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cidnei dos 
Reis Oliveira e de Rosângela Regina Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ALEXANDRE JÚNIOR, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Alexandre 
e de Elisabete Maria de Paula Alexandre. A pretendente: RUTHYANE PEREIRA DE 
SOUZA, profi ssão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, 
SP, data-nascimento: 08/11/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Luciene Pereira de Souza.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE FARIAS, profi ssão: pedreiro de manutenção 
predial, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/08/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Soares Alves de Farias e 
de Terezinha Campos de Farias. A pretendente: LUCIENE MARIA BOMFIM, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 19/12/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Bomfi m e de 
Matildes Maria Senhora.

O pretendente: ALEX SANTOS DE JESUS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1989, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos de Jesus e de Marli Maria dos Santos. A 
pretendente: FLÁVIA DANIELE ALVES BRITO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 08/11/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Neide Alves Brito.

O pretendente: ADRIANO DE FREITAS BISPO, profi ssão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anildo Bispo e de Sueli Josefa 
de Freitas Bispo. A pretendente: KARLA CABRAL DANTAS DE AQUINO, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Assu, RN, data-nascimento: 
28/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz 
de Aquino e de Maria Cabral Dantas.

O pretendente: REGIVALDO BARBOSA LIMA, profi ssão: assistente de suporte téc-
nico, estado civil: divorciado, naturalidade: Cedro de São João, SE, data-nascimento: 
26/02/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Bar-
bosa Lima e de Maria Lucia Lima. A pretendente: PATRÍCIA GONZAGA DA SILVA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 09/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Gonzaga da Silva e de Iraci Gonzaga da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO SEVERINO CAETANO, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Glória do Goitá, PE, data-nascimento: 15/11/1950, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Manoel Caetano e de Josefa 
Maria da Conceição. A pretendente: MARIA SEVERINA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Agrestina, PE, data-nascimento: 18/11/1955, residen-
te e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Severina Bezerra da Silva.

O pretendente: PITER RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Antonio da Silva e de Quezia Vitoria 
Rodrigues da Silva. A pretendente: MARCELA MENINO SOUSA, profi ssão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edson Araujo Sousa e de 
Silvana de Carvalho Menino.

O pretendente: JOÃO PAULO DE SOUSA CAMARDA, profi ssão: aprendiz, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Camarda e de Maricia Es-
trela de Sausa. A pretendente: ALINE SOUSA SANTOS, profi ssão: offi  ce girl, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1997, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Nelson Gonçalves dos Santos e de Idália de 
Jesus Sousa.

O pretendente: RAFAEL DE ALMEIDA SILVA LACERDA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz Lacerda e de Ro-
simari de Almeida Silva Lacerda. A pretendente: VANESSA APARECIDA PARDAL, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 18/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Claudino Pardal e de Maria Aparecida Pardal.

O pretendente: WESLLEY GUILHERME DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Paula da Silva. A pretendente: 
JAQUELINE MARCELA CAROLINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1998, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Elizabete Jorge Carolino.

O pretendente: VITOR DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmario Santos Aleluia da Silva e de 
Quitéria Maria dos Santos. A pretendente: JULIANA MEDEIROS DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Pereira da Silva e de 
Suely Correa de Medeiros.

O pretendente: JOSÉ MARIA DE SOUZA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 03/05/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Luiz de Souza e de Josefa Maria de Sou-
za. A pretendente: LUCI MACIEL SERRÃO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 04/03/1956, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonel Viana Serrão e de Maria da Conceição Maciel 
Serrão.

O pretendente: BRUNO GOMES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Shara Gomes da Silva. A pretendente: 
ALINE AMORIM MENDES CAVALCANTE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvano José Alves Cavalcante e de Maria de Fatima 
Amorim Mendes Cavalcante.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA, profi ssão: funcionário públi-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1962, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Baptista Monteiro 
da Costa e de Isabel Moreira de Oliveira Costa. A pretendente: CRISTINA TOLEDO 
PAREJA, profi ssão: agente funeraria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/12/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Emilio Cruvinel Pareja e de Neusa de Toledo Pareja.

O pretendente: RENATO MARTINS BIANCO, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Martins Bianco e de Ana Maria da Silva Bianco. A 
pretendente: ALESSANDRA BEZERRA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Telma Bezerra Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR TENÓRIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de rede, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 01/04/1993, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto da Silva e de 
Vilma Tenorio da Silva. A pretendente: VITÓRIA ALVES MENDES DE LIMA, profi s-
são: escrevente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Men-
des de Lima e de Sebastiana Alves da Silva.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bagueyhors Charles de Souza e de Denise da 
Silva Chagas. A pretendente: ANGELA CAROLINE GOMES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 18/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Doralice Gomes.

O pretendente: KAIQUE RODRIGUES ARCANJO DA SILVA, profi ssão: estagiário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/2000, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Juarz Arcanjo da Silva e de Josefa Cristiane Ro-
drigues da Silva. A pretendente: GABRIELE NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enivaldo Santos e de 
Valdicélia Nascimento de Jesus.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR LIMA DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Izidio Luiz Correia da Silva e de Helena Heloisa Lima da Silva. A 
pretendente: JÉSSICA PRADO DOS SANTOS, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Evangelista dos Santos e de Fernanda Prado.

O pretendente: BRUNO LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1993, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Arlindo Rocha de Oliveira e de Lucia Ma-
ria Gomes. A pretendente: RAQUEL CELESTINO DOS SANTOS, profi ssão: atenden-
te de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samuel Fer-
reira dos Santos e de Nilda Celestino Nascimento dos Santos.

O pretendente: NEVERTON OLIVEIRA DE LIMA, profi ssão: rigger, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailton Oliveira de Jesus e de Maria Nazare de Lima. A pre-
tendente: MARIA LIDIANE FALCÃO DA SILVA, profi ssão: caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Branquinha, AL, data-nascimento: 16/10/1993, residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Robelio Falcão da Silva e de Maria José Agripino da Silva.

O pretendente: LEONARDO SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Andrelândia, MG, data-nascimento: 30/08/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Francisco Silva e de Eleonice Silva. A pre-
tendente: MARIAURIA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Madre de Deus de Minas, MG, data-nascimento: 
14/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jerônimo 
José dos Santos e de Maria de Fátima dos Santos.

O pretendente: VALTER DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caucaia, CE, data-nascimento: 27/08/1953, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Maria José 
de Souza Oliveira. A pretendente: RENATA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de saúde 
bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 23/10/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Jacinto da Silva 
e de Ana Stela Botto da Silva.

O pretendente: EDEMIR SURI CRISPIM, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1975, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Roberto Crispim e de Maguenolia Aleixo Garcia 
Crispim. A pretendente: PALOMA DOS SANTOS SOARES, profi ssão: negociadora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1982, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Soares Filho e de Marta 
Elizabeth dos Santos Soares.

O pretendente: JULIO GOMES SILVA DA COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos da Silva da Costa e de Joneide 
Gomes Moura. A pretendente: JOSEFA MARIA VICENTE CAVALCANTE, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-
nascimento: 04/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Tenório Cavalcante e de Maria Aparecida Vicente Cavalcante.

O pretendente: LUÍS RICARDO SANTANA DA SILVA, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de 
Janete Santos Santana da Silva. A pretendente: SILMARA FERREIRA DO NASCI-
MENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 25/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Josuel Antero do Nascimento e de Silvania Ferreira Nascimento.

O pretendente: JONATAS JOSÉ SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Santos Silva e de Lenildes José dos Anjos Silva. A 
pretendente: ANA MARIA CRISTALDO BARRETO DIAS, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Angra dos Reis, RJ, data-nascimento: 09/04/1997, residente e 
domiciliada em Aracaju, SE, fi lha de Walter José Barreto Dias e de Dilneia Franco Cristaldo.

O pretendente: DANILO SALES ALVES DE MORAIS, profi ssão: supervisor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Francisco de Morais e de Simone Sales Alves de 
Morais. A pretendente: LUCIANA LIMA KOGA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Yasuaki Koga e de Maria de Lourdes Lima Koga.

O pretendente: PERIVALDO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Una, BA, data-nascimento: 17/01/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Prudêncio da Silva e de Elza Santana 
dos Santos. A pretendente: ALICE MEDEIROS DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1985, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Rubens Alves de Oliveira e de Teresinha 
de Jesus Medeiros de Oliveira.

O pretendente: WILLY ESTIME, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: República do Haiti, data-nascimento: 18/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Saint Vilme Estime e de Jeannelia Mezadieu. A preten-
dente: MAXILENE CHARLES, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
República do Haiti, data-nascimento: 20/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Esperance Charles e de Dieula Charles.

O pretendente: DOUGLAS DAS NEVES ARAÚJO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcias das Neves Araújo e de Wagna Sousa 
Araújo. A pretendente: CARLA MICHELE SILVA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de co-
zinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos de Oliveira e 
de Neusa Pedro de Oliveira.

O pretendente: DANIS CHARITE, profi ssão: técnico de agronomia, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 18/05/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jannis Charite e de Derilia Castor. A pre-
tendente: EDNA CHARLES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
República do Haiti, data-nascimento: 15/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Esperance Charles e de Dieula Charles.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE SILVA, profi ssão: técnico em infra estrutu-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1978, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Mauricio Silva e de Mariangela 
Antonio Silva. A pretendente: LIGIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUSA, profi ssão: 
coordenadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar de 
Sousa e de Rosemary Aparecida Pinheiro de Sousa.

O pretendente: LUIZ ALEXANDRE ROBIS, profi ssão: técnico em telecon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra Bonita, SP, data-nascimento: 01/12/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Robis e de Abigail Lima Robis. A 
pretendente: ADEIANA MARIA DIAS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, na-
turalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 30/08/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Costa Dias e de Berlinda Maria de Jesus.

O pretendente: EWERTON DE ALMEIDA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1995, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar de Almeida e de Solange Aparecida dos San-
tos. A pretendente: GRACYELEN MIRANDA DO NASCIMENTO, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Monteiro do Nas-
cimento e de Claudia Regina Pereira Miranda do Nascimento.

O pretendente: VICTOR MOREIRA DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Caetano de Souza e de Marileide 
Moreira de Arruda de Souza. A pretendente: YARA RODRIGUES SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio Rodrigues da 
Silva e de Marly do Vale Rodrigues.

O pretendente: ROGENER MORRISSEY DE OLIVEIRA CABRAL, profi ssão: repo-
sitor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lélio Samaroni Cabral 
e de Ozeni Gomes de Oliveira. A pretendente: AMANDA FERNANDES DA SILVA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Olavo da Silva e de Maria Aparecida Fernandes Dias.

O pretendente: MARCOS LEANDRO NASCIMENTO MAIA, profi ssão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 28/12/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonilton de Santa Luzia 
Maia e de Terezinha Maria do Nascimento Maia. A pretendente: VERANICE BARBO-
SA COUTINHO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guajeru, BA, data-nascimento: 08/04/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdemiro Soares Coutinho e de Ana Barbosa Coutinho.

O pretendente: JOSÉ ELIVALDO DINIZ, profi ssão: ajudante de padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Jose da Lagoa Tapada, PB, data-nascimento: 04/04/1964, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Raimundo Saturnino do Nascimento 
e de Maria Pereira Lins. A pretendente: VALDIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 31/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir 
Quinto dos Santos e de Edileuza de Oliveira dos Santos.

O pretendente: RENATO DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: analista de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Luiz Pereira e de 
Vanda de Oliveira. A pretendente: EUNICE GOMES TEIXEIRA, profi ssão: coordena-
dora pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes 
Teixeira e de Ana Maria Teixeira.

O pretendente: RENATO MARCELINO DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicanor Fernandes dos Santos e 
de Elisabeth Marcelino dos Santos. A pretendente: ELENILDA DOS SANTOS, profi s-
são: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
09/10/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Davi 
dos Santos e de Lucia dos Santos.

O pretendente: MARCOS DANILO FLORÊNCIO DOMINGOS, profi ssão: cortador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Florêncio Domingos e de Solange 
Aparecida da Silva Domingos. A pretendente: MICHELE GOMES FEITOSA, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marli Gomes Feitosa.

O pretendente: WESLEY FERNANDES DE MORAES, profi ssão: operador de máqui-
na, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Fernandes de 
Moraes e de Elenice Rosa de Moraes. A pretendente: JUSSARA PEREIRA RANO, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Dionizio Rano e de Jacira Pereira Rano.

O pretendente: PEDRO JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, profi ssão: vigilante, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 21/09/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz José do Nascimento e de Severina 
Amancio Barbosa. A pretendente: ROSÁLIA NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 23/05/1991, resi-
dente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Roselia Nascimento dos Santos.

O pretendente: JULIO CESAR BARCELOS JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Julio Cesar Barcelos e de Valquiria 
Cunha de Azevedo Barcelos. A pretendente: ELAINE BARROS DE ALMEIDA, profi s-
são: tele-atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eli Silva de 
Almeida e de Terezinha Nascimento Barros.

O pretendente: UEMERSON CARDEAL SANTOS, profi ssão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 14/12/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Bispo dos Santos 
e de Maria Luiza Soares Cardeal. A pretendente: ALINE FELICIANO DE PAULA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Feli-
ciano de Paula e de Lucilene Candida de Toledo.

O pretendente: WEVERTON NIMETH DE MORAES, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar de Moraes e de Maria José 
Nimeth de Moraes. A pretendente: KELI REGINA FERREIRA DE LIMA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 19/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Paulo de Lima e de Maria Lucia Ferreira da Silva.

O pretendente: DEUSDETE DE MELO AQUINO, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vangivaldo Rios de Aquino e de Clementina de Melo. A pre-
tendente: MIRLENE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: assistente social, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genilton Sebastião da Silva e de Ivanilda Ferreira da Silva.

O pretendente: ROBSON SERAFIM PEREIRA, profi ssão: servente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Avelino Pereira e de Maria José 
Serafi m Pereira. A pretendente: NATÁLIA MARINETE DA SILVA LIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Lino, AL, data-nascimento: 
26/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Regino 
Lira e de Marinete Maria da Silva.

O pretendente: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Oliveira e de Simone Apostolo Dias. A pre-
tendente: CAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Diadema, SP, data-nascimento: 25/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Eusebio de Oliveira e de Joseneide Maura de Sousa Oliveira.

O pretendente: CARLOS ALVES SANTOS, profi ssão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovenilson Silva Santos e de Eliane Alves da 
Conceição. A pretendente: SOLANGE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/11/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira dos Santos e de 
Maria Odete Silva dos Santos.

O pretendente: WELINGTON ALVES NUNES, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Tucumã, PA, data-nascimento: 15/12/1994, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bento Antônio Alves Neto e de Ângela Maria Nunes. A pretendente: 
ALANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Brejo Santo, CE, data-nascimento: 06/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Miguel da Silva Filho e de Maria Betânia de Oliveira Silva.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Ferreira da Silva e de Maria 
Helena Rodrigues da Silva. A pretendente: PRISCILA ANDRESSA DOS SANTOS 
MOTA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Danilo Campos Mota e de Maria Rita dos Santos.

O pretendente: ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1974, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos Santos e de Nilda 
Fernandes dos Santos. A pretendente: SANDRA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José dos Santos e 
de Elisabete Alves dos Santos.

O pretendente: CLOVIS GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 28/09/1972, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves da Silva e de Maria Auxiliadora 
Santos Silva. A pretendente: CRISTIANE LOSSURDO DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1980, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos e 
de Elisabeth Lossurdo dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS BRANDÃO ALVES, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilson Anselmo Alves e de Ana Maria 
Pereira Brandão Alves. A pretendente: JOYCE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 
20/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
Oliveira da Silva e de Araguacy Ribeiro da Silva.

O pretendente: DIEGO DE LUSTOZA SOUZA, profi ssão: programador operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero de Lustoza Souza 
e de Rosinalva Pereira de Lustoza. A pretendente: MARIA FLAVIANA VIEIRA AL-
VES, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 
26/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abdias Alves 
Senhor e de Tereza Vieira Alves.

O pretendente: DIEGO SILVA DE CARVALHO, profi ssão: técnico em farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdine Gonçalves de Carvalho e de 
Maria da Silva de Carvalho. A pretendente: JÉSSICA KAWANNY FERREIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Bela Vista, MS, data-
nascimento: 02/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Pereira dos Santos e de Márcia Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA SIMOES, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luciano Tofaneli Simoes e de Rosineia Aparecida de 
Oliveira Simoes. A pretendente: MARIANA VIEIRA TEIXEIRA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Teixeira e de Wandira 
Vieira dos Santos Teixeira.

O pretendente: ROBERTO HONORATO FERREIRA, profi ssão: técnico de raio X, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1983, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Carlos Ferreira e de Elza Honorato da 
Silva Ferreira. A pretendente: GISLENE APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL, pro-
fi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Cabral 
e de Maria Fatima Cabral.

O pretendente: JEFFERSON MARCELINO DE SOUZA, profi ssão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Sampaio de 
Souza e de Flonite Marcelina Souza. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA MARCOS, 
profi ssão: auxiliar de necropsia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/05/1987, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Manoel Paiva de Marcos e de Maria Imaculada de Souza Marcos.

O pretendente: PAULO FELIPE ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: analista de 
inteligência de ne, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Bernar-
do dos Santos e de Elenice Rodrigues de Andrade. A pretendente: TAILA VANESSA 
DA SILVA COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Simões, PI, 
data-nascimento: 24/05/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José 
Nilson dos Santos Costa e de Vanderleia Maria da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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:

RICARDO DE ABREU GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A-65,FLS.292 VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (25/11/1984), residente e domiciliado Rua Baltazar da Silva, 54, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raymundo Jose Gonçalves 
e de Isabel de Abreu Gonçalves. MARCIA CRISTINA DE ANDRADE, estado civil 
divorciada, profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e seis (22/06/1976), 
residente e domiciliada Rua Baltazar da Silva, 54, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Firmino de Andrade Filho e de Tereza 
Aparecida Andrade.

JOÃO PAULO DE SOUSA CAMARDA, estado civil solteiro, profi ssão jovem aprendiz, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.094 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (18/07/1995), 
residente e domiciliado Rua Rodolfo Albino Silva, 85, casa A, Jardim São João, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Camarda e de Marcia Estrela de Sousa. ALINE 
SOUSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão offi  ce girl, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/300.FLS.010V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (25/04/1997), residente e domiciliada Avenida Jacatirão 
da Serra, 553, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Gonçalves 
dos Santos e de Idália de Jesus Sousa.

ADENILSON DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.211-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de maio de mil novecentos e oitenta e oito (22/05/1988), residente e domiciliado 
Rua Nicolau Campanella, 25, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
José de Souza e de Severina Josefa de Sena. RENATA RIBEIRO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/372.
FLS.004V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia seis de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis (06/11/1986), residente e domiciliada Rua Nicolau 
Campanella, 25, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Ribeiro da 
Silva e de Eliana Barbosa da Silva.

JEAN MIRANDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, nascido 
em Ibirataia, Estado da Bahia (CN:LV-A-11,FLS.232V ALGODÃO/BA), Ibirataia, BA no 
dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (12/09/1996), residente e 
domiciliado Rua Terra Brasileira, 1142, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Nascimento dos Santos e de Maria do 
Carmo Miranda Santos. ELIANE RIBEIRO SARAIVA, estado civil viúva, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (20/10/1992), residente e domiciliada Travessa dos Bandeirantes, 171, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eliana Ribeiro de Araujo.

LEVI DA SILVA FERREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão colorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/112.FLS.227 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e três (28/09/1983), residente e 
domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1225, apartamento 52-E, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Ferreira 
Santos e de Mariuda de Holanda da Silva. TATIANE CORREIA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão montadora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/060.FLS.095V-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e três (28/12/1983), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1627, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonçalo de 
Souza e de Maria Jose Correia.

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 155,FLS.174-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e seis (03/05/1996), residente 
e domiciliado Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 143, casa 01, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides de Oliveira e de Monica Alexandra dos 
Santos. NATHÁLIA DA SILVA BISPO, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-222,FLS.60 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e nove (22/03/1999), residente 
e domiciliada Rua Tenório das Chagas, 38, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Bispo e de Maria Aparecida da Silva.

MARCOS ALEXANDRE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em infra estru-
tura, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.234-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e setenta e oito 
(27/09/1978), residente e domiciliado Rua Ignácio Alves de Mattos, 632, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Silva e de Mariangela Antonio Silva. LIGIA APARECI-
DA PINHEIRO DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de vendas, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos 
e oitenta e seis (03/06/1986), residente e domiciliada Rua Arroio Itapevi, 75, Conjunto 
Habitacional Santa Etelvina III, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar de Sousa 
e de Rosemary Aparecida Pinheiro de Sousa.

JEFFERSON ARGÔLO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.112V COARACI/BA), Itabuna, 
BA no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (11/02/1991), residente e 
domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 735, casa 3, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joelson de Jesus Borges e de Elza Santos Argôlo. 
MARJORI MEDEIROS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/133.FLS.024-ERMELINO MATARAZZO/SP), Guarulhos, 
SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e cinco (18/05/1995), residente 
e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 735, casa 03, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Santana de Jesus e de Elzilenia 
Medeiros Antunes.

ALEXANDRE ALVES LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão representante comercial, 
nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/076.FLS.036V-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa e dois (14/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Semente de Tudo, 117, Jardim São Carlos, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Tadeu Gomes Lemos e de Maria Ivanete Alves Lemos. 
DANIELLE MONTEIRO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão professora de educação 
infantil, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/075.FLS.099V-ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e nove (09/07/1989), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 270, bloco A, apartamento 32, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio Monteiro da Costa 
Filho e de Rosangela Cordeiro da Costa.

CARLOS ROBERTO VALVERDE MUNHÃO, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (10/10/1976), residente e domiciliado 
Rua Nicola Conforto, 87, casa 2, Jardim Augusto, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Eurides Munhão Dela Regina e de Maria Adoracion Valverde Munhão. ADRIANA 
PINHEIRO BARRADAS, estado civil solteira, profi ssão teleoperador, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/019.FLS.473-3ª ZONA DE FORTALEZA/CE), 
Fortaleza, CE no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e dois 
(29/12/1972), residente e domiciliada Travessa Teresa Diamante Sisto, 03, Jardim 
Morganti, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eloi Vieira Barradas e de Teresinha 
de Jesus Pinheiro Barradas.

LEONARDO MACAUDA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão divulgador in-
terno, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.140-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/09/1994), residente e domiciliado Rua Guaraxaim, 334, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Francisco de Almeida e de Maria 
Cristina Macauda. EVELLYN DA MOTA CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
comercial, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.148-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa 
e sete (27/06/1997), residente e domiciliada Rua Guaraxaim, 334, casa 03, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Cardoso e 
de Simone da Mota Cardoso.

RENAN THYAGO CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão técnico em informática, nascido 
em Santos, neste Estado (CN:LV.A/277.FLS.080-2º SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), 
Santos, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (15/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Anitápolis, 33, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Roberto Luiz da Cruz e de Silvia Maria de Miranda. JULYANA CRISTINE ARRUDA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Aclimação, 
nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.006-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de abril de mil novecentos e noventa e quatro (27/04/1994), residente e domiciliada Rua 
Rafael Fernandes, 400, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Roberto 
Arruda e de Abigail de Cassia de Queiroz Silva Arruda.

HIGOR TELES OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
vendas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.205/ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete (10/10/1997), residente e domiciliado Rua Eurides Fernandes do Nascimento, 174, 
Jardim Silva Teles, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Genival Geraldo da Silva e de 
Marcia Teles Oliveira da Silva. PRISCILA GONÇALVES DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.259 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (07/02/1997), 
residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 56, casa 02, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saulo Moraes dos Reis e de Valdeci 
dos Santos Gonçalves dos Reis.

RICK NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/333.FLS.240V-ITAQUERA/SP, São Paulo, SP no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (10/02/1999), residente e domiciliado 
Rua Victório Santim, 3008, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Geraldo 
da Silva e de Leila Cristina Nunes da Silva Tortola. BIANCA LEMOS BORTOLOTTI, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/233.FLS.135 VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de 
mil novecentos e noventa e nove (15/05/1999), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 3008, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristian Angelo Bortolotti e de 
Maria Elisabete de Paiva Lemos.

CICERO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão chefe de cozinha, nascido 
em Iati, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-13,FLS.260V-1º OFÍCIO DE MINADOR DO 
NEGRÃO/AL), Iati, PE no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(16/07/1976), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 784, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rocha da Silva e de Letice Maria dos 
Santos Silva. DANIELA CERQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A-381,FLS.254-
-SUBDISTRITO DE SANTO ANTONIO-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (18/05/1982), residente e domiciliada Rua Arraial 
de São Bartolomeu, 784, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Correia dos Santos e de Erenita Cerqueira dos Santos.

TIAGO BATISTA TROMBINI, estado civil solteiro, profi ssão gerente administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/028.FLS.278 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de abril de mil novecentos e oitenta e três (13/04/1983), residente e domiciliado Rua 
José Melani, 98, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido Trombini e de Eunice Batista Trombini. 
GISELE COSTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/223.FLS.056-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/03/1986), residente e domiciliada Rua José Melani, 98, bloco C, apartamento 12, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito 
de Souza e de Santamaria Costa de Souza.

LEANDRO BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/225.FLS.100-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(15/06/1987), residente e domiciliado Rua João de Miranda, 36, B, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Henrique dos Santos e de Lurdinete Maria Bispo 
dos Santos. ALINE OLIVEIRA BERTHAULF, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
classe, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.080-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e três (17/05/1993), residente e 
domiciliada Rua João de Miranda, 36, B, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Rogério Berthaulf e de Maria Dantas de Oliveira.

DANILO DA SILVA LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/139.FLS.126-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e um (06/02/1991), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 1377, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Damião Jose da Silva Lourenço e de Maria das Neves Clementino de Paula. IZABELLA 
KARIME GONÇALVES MADUREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora, nascida 
em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/275.FLS.241V-JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e cinco (31/03/1995), 
residente e domiciliada Rua dos Têxteis, 841, apartamento 24-A, Chácara Santa Etelvina, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Otair Nunes Madureira e de Erika Cristina Gonçalves.

HEITOR ASSIS SILVA ALECRIN, estado civil solteiro, profi ssão escriturário, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.257-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (18/12/1989), residente e domiciliado 
Rua Padre Antônio dos Reis, 62, apartamento 11-C, Conjunto Habitacional Padre Manoel 
da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Valter Silva Alecrin e de Rosemeire Assis 
da Silva Alecrin. ALINE SENA FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/200.FLS.294V-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa (22/03/1990), resi-
dente e domiciliada Rua José Arigó, 178, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ribeiro de França e de Tereza de Sena Ribeiro de França.

RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos 
e oitenta e cinco (08/05/1985), residente e domiciliado Rua Gilberto José Domingues, 55, 
apartamento 03, Bussocaba, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lho de Elcio Cavalcante 
de Souza e de Suenita Simão dos Santos Souza. ELIZABETH BERTIN, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (09/12/1983), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 461, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Nicanor Bertin e de Maria Izabel da Silva Bertin. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado.

SILVIO ROBERTO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(05/04/1983), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 139, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza e de Thereza de Oliveira 
Souza. DANIELA DE OLIVEIRA IBA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e um de abril de mil novecentos e oitenta e oito (21/04/1988), residente e domiciliada 
Rua Beleza Pura, 705, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcelo Santana Iba e de Maria Liduina de Oliveira Iba.

BRUNO LIMA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Cuiabá, 
Estado do Mato Grosso (CN:LV.A/088.FLS.025-CUIABÁ/MT), Cuiabá, MT no dia onze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente e domiciliado Rua Floco de 
Neve, 339, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Martins e 
de Maria Silva Neide Lima Martins. CAMILA APARECIDA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira do trabalho, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/113.FLS.207V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (23/02/1987), residente e domiciliada Rua Floco de Neve, 339, 
casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lenice Maria de Sousa Moraes.

MARCEL HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Guaratinguetá, neste Estado, Guaratinguetá, SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta (29/12/1980), residente e domiciliado Rua Serra 
de Santa Marta, 06, CASA 02, Travessa Francisco Lima, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cirineu Amatos dos Santos e de Edna Aparecida Arruda dos 
Santos. ANA CAROLINE MATEUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Baixio, Estado do Ceará (CN:LV-A-05,FLS.202V-1º OFÍCIO DE BAIXIO/CE), 
Baixio, CE no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (07/11/1994), 
residente e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, 06, casa 02-travessa Francisco Lima, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Cleide Mateus da Silva.

DOUGLAS DANILO MACHADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
enfermagem, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.228V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Roque Palmieri, 428, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Italo da Silva e de Flavia Aparecida Machado. VIVIANE GOMES 
COELHO, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.113-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (08/11/1994), residente e 
domiciliada Rua Roque Palmieri, 428, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdecir Gomes Coelho e de Maria Lucia de Meneses Coelho.

RENAN FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/436.FLS.003-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(14/11/1988), residente e domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 454, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vital Ferreira de Almeida e de Maria Cleuma Alves 
de Almeida. NOELÍ DE LIMA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.137-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/02/1989), residente e domiciliada Avenida Flor da Abissínia, 454, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Neudes Moreira e de Maria Inês de Lima Moreira.

ALEX CLAUDIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-226,FLS.145-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (12/06/1995), residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula 
Coelho, 460, bloco 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Claudio 
da Silva e de Maria Jose da Silva. JOICE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 340,FLS.102V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (21/09/1995), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 460, bloco 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ramira da Silva Santos.

THIAGO SANTOS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-103,FLS.200-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de março de mil novecentos e oitenta e oito (23/03/1988), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 2032, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira da Silva Filho e de Maria Bela Ana dos Santos. 
TAMIRES NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Itagi, Estado da Bahia (CN:LV-A-33,FLS.108V-ITAGI/BA), Itagi, BA no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (21/01/1989), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 2032, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Erotildes Virginio dos Santos e de Maria Amelia Nascimento.

DEIVID JOSE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/085.FLS.258V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (01/10/1985), residente e 
domiciliado Rua Morubixaba, 400, bloco 03, apartamento 32, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eufrasio Rosa do Nascimento e de Rosete Maria Sergio. NELLY 
RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão motorista, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/031.FLS.065V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e oitenta (15/11/1980), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 400, bloco 
03, apartamento 32, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirce Ribeiro.

CHARLES DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV A-39,FLS.150-11º REGISTRO CIVIL RIO 
DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos 
e setenta e um (22/10/1971), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 12, 
apartamento 52, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio 
dos Santos e de Maria de Oliveira Santos. ROSEMEIRE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-26,FLS.170V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e setenta e oito (14/06/1978), 
residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 12, apartamento 52, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosa Francisca da Silva.

FRANCISCO VANDCARLOS MOURA DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV.A/012.FLS.266 INHAMUNS-TAUÁ/CE), 
Mombaça, CE no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (18/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Fraternidade, 651, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio de Assis e de Antonia 
Gomes de Moura. ÉRICA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/034.FLS.108-TAUÁ/CE), Tauá, CE no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (31/12/1998), residente e 
domiciliada Rua Fraternidade, 651, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Laderte de Sousa e de Antônia Alves de Sousa.

HAZAEL ALFREDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.48-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
noventa (21/09/1990), residente e domiciliado Rua Capitão Augusto da Rocha Trigueirinho, 
07, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Paulino da Silva e de 
Nericia Correia da Silva. JHENNIFER RODRIGUES AZEVEDO SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 
152,FLS.75-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e seis (15/02/1996), residente e domiciliada Rua Capitão Augusto da 
Rocha Trigueirinho, 07, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato 
Moreira dos Santos e de Sueli Rodrigues de Oliveira Azevedo dos Santos.

EVERALDO BELARMINO MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão web designer, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/055,FLS.167-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e sete (30/04/1987), residente e 
domiciliado Rua Icouara, 04, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Belarmino Ferreira Matias e de Josefa Maria de Jesus Matias. TAMIRIS MACIEL DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e oito (21/03/1988), 
residente e domiciliada Rua Icouara, 04, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osvaldo Maciel da Silva e de Marli Moreira Maciel da Silva.

EDINALDO JOSÉ DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido em Santa 
Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco (CN:LV.A 01,FLS.546-SANTA CRUZ DO CA-
PIBARIBE/PE), Santa Cruz do Capibaribe, PE no dia dez de outubro de mil novecentos e 
setenta e um (10/10/1971), residente e domiciliado Travessa Madalena Casulana, 07, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim de Sousa Filho e de Nilza 
Ferreira de Sousa. IVONETE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Paraíso do Norte, Estado do Paraná (CN:LV.A-09,FLS.172-PARAÍSO DO NORTE/PR), 
Paraíso do Norte, PR no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e sessenta e seis 
(27/06/1966), residente e domiciliada Travessa Madalena Casulana, 07, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florestiano Pereira e de Conceição Honorio Pereira.

RENATO SILVA JARDIM, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de setor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/026.FLS.265 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta e um (12/06/1981), residente e domiciliado Rua 
Amelia Vanso Magnoli, 120, apartamento 212, Conjunto Habitacional Barreira Grande, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Dias Jardim e de Marizete Silva Jardim. 
MARTA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/197.FLS.108-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e um (03/04/1981), 
residente e domiciliada Rua Ana Gomes de Andrade, 86, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Mario Rodrigues da Silva e de Tereza Cristina da Silva.

ANDRÉ PAULO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/157,FLS.06V-TUCURUVI-SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta (29/01/1980), 
residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 230, bloco C, apartamento 21-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos 
Santos e de Quiteria Alves de Cerqueira Santos. ANA MARIA GALDINO, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/18,FLS.112-BELENZINHO-SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil 
novecentos e setenta e oito (12/04/1978), residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 230, 
bloco C, apartamento 21-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Antonio Galdino e de Hilda Rodrigues Galdino.

FELIPE SILVA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-138,FLS.26V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e um (23/01/1991), residente e domiciliado Rua 
Barão Alexandre de Cajaíba, 30, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanilda 
Silva Costa. AMANDA AMORIM DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
farmácia, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 104,FLS.17V-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa 
(17/10/1990), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 139, casa 06, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gevanildo Santos de Souza e de Andreia Tavares Amorim de Souza.

JOSÉ DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Jure-
ma, neste Estado, Jurema, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e quarenta 
(13/12/1940), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 521, bloco 16 B, 
apartamento 12, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Andrade e de 
Conceição Baptista dos Santos. MARIA DO CARMO DOS SANTOS ASSIS, estado civil 
viúva, profi ssão aposentada, nascida em Simão Dias, Estado de Sergipe, Simão Dias, SE 
no dia doze de setembro de mil novecentos e cinquenta e três (12/09/1953), residente e 
domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 521, bloco 16 B, apartamento 12, Itaquera, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José dos Santos e de Maria Virginia de Jesus.

VANDIVALDO PINHEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A 124,FLS.20Vº-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de julho de mil novecentos e setenta e dois (14/07/1972), residente e 
domiciliado Rua Ione Pinelli, 27, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Zequia Pinheiro de Souza e de Odesina Pinheiro de Souza. JEANE SANTOS OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A-
-125,FLS.55Vº-JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta 
e um (20/10/1971), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 27, casa 02, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pascoal Jesus de Oliveira e de Judite Nery dos Santos.

CAIO CEZAR SERAFIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de microfi lma-
gem, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/377,FLS.09-SANTO 
AMARO-SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/10/1989), residente e domiciliado Viela Afonso, 103, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramilson Serafi m da Silva e de Zelia 
Soares da Silva. TATIANE DE ARAUJO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/59,FLS.199V-
-MOÓCA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e 
um (23/05/1991), residente e domiciliada Rua Ferdinando Bibiena, 118, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana Fernandes 
Barbosa e de Maria de Araujo Barbosa.

BRUNO ROGÉRIO SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escrita fi scal, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.215-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e um 
(13/03/1991), residente e domiciliado Rua Apicum, 15, casa 01, Vila Matilde, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Agenor Caetano de Lima Filho e de Maria Izilda Silva de Lima. MO-
NIQUE DINIZ, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/343.FLS.118V-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (09/02/1994), 
residente e domiciliada Rua Canto da Tarde, 15, apartamento 21-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vera Regina Diniz.

RENAILTON TRINDADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 207,FLS.09V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta 
e seis (28/06/1986), residente e domiciliado Rua Mapixi, 18, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Renilton Trindade Santos e de Veralice Rosa dos Santos. THAIS 
DO NASCIMENTO DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-76,FLS.65-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta (29/01/1980), residente e 
domiciliada Travessa Maria Pinto Labiapari, 400, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Bosco Dias e de Adalia Luiza do Nascimento Dias.

LUIS FELIPE VALERIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de novos negócios, 
nascido em Distrito de Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A-103,FLS.145-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(14/11/1993), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 206, bloco A, apartamento 34, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz dos 
Santos Silva Junior e de Analia Guedes Valerio Silva. LÍGIA COLEN SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A 189,FLS.138-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco (07/10/1995), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 
206, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rubens Soares e de Ilmaria Aparecida Colen Soares.

MARCOS LORENZETO PLAZE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (26/10/1985), residente e domiciliado Rua Gino Romiti, 
93, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Plaze e de Maria Tereza Lorenzeto Plaze. JÉSSICA RAYANNE HOSODA BARTOLI, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado, 
(CN:LV.A/072,FLS.192-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e 
sete de julho de mil novecentos e noventa e um (27/07/1991), residente e domiciliada 
Rua Tenente Galdino Pinheiro Franco, 91, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, neste Estado, 
Mogi das Cruzes, SP, fi lha de José Roberto Lorenzetto Bartoli e de Cristiana Hosoda 
Rodrigues Bartoli.

ISAC BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 1/2 ofi cial de ar condicionado, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV A-53,FLS.103V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/11/1986), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 193, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Adolfo Barbosa de Souza e de Alfi na 
Maria de Souza. NATÁLIA SOUZA GOMES, estado civil solteira, profi ssão arrumadeira, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-100,FLS.299-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (21/08/1984), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 193, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Petronio Amaro Gomes e de Veronica Sila de Souza.

ESTEVAM DO NASCIMENTO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.296 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e três (22/06/1983), residente 
e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1013, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Estevam Martins e de Diolina Goretti 
do Nascimento Martins. VANESSA GONÇALVES NANNINI, estado civil solteira, pro-
fi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/196.FLS.262-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
março de mil novecentos e oitenta e três (16/03/1983), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Ferni, 1013, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cesar Ubirajara Nannini e de Tereza Gonçalves Aguiar da Silva Nannini.

OSMAILTON COUTINHO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
produção, nascido em Olhos de Água, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/89,FLS.267V-
-ITAQUERA-SP), Olhos de Água, MG no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (24/10/1984), residente e domiciliado Rua Ambrósia, 104, casa 02, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Domingos de Almeida e 
de Maria Bernardina Coutinho de Almeida. RENATA DOS ANJOS GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta 
Capital (CN:LV.A/217,FLS.160-PENHA DE FRANÇA-SP), São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (10/03/1987), residente e domiciliada Rua 
Ambrósia, 104, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Decio 
dos Anjos Gomes e de Márcia Aparecida dos Santos Anjos.

DIEGO DE CASTRO PEPPE, estado civil solteiro, profi ssão arquivista técnico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-110,FLS.159 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (18/08/1984), residente e domiciliado 
Rua Orlando Pinto Ribeiro, 137, Vila Campo Grande, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Jaime Peppe e de Cecilia Rita Castro de Melo Peppe. JOYCE SANTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão Supervisora de emissão de guias, nascida em Subdistrito 
Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A-149,FLS.61-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (30/07/1985), residente e domiciliada 
Rua Francisco Jorge da Silva, 674, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josué Inácio da Silva e de Gildete Silva Santos Inácio.

CLEBER ANTONIO MATIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão garçom, 
nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/101,FLS.557-SUBDISTRITO LAPA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e oitenta e dois (12/07/1982), 
residente e domiciliado Rua Barbasco, 38, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio dos Santos e de Maria Aparecida Matias da Costa. ANA ARLETE PINHEIRO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/16,FLS.284-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta e sete (06/03/1977), residente e 
domiciliada Rua Barbasco, 38, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emidio 
Pinheiro dos Santos e de Olindina Pinheiro Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

KENNEDY DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-261,FLS.222 ITAQUERA/SP), Santo 
André, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e seis (07/09/1996), 
residente e domiciliado Rua Piava, 41, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aleksandro Rodrigues da Silva e de Janaina Regina da Silva Pontes. 
GABRIELA FRANÇA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-234,FLS.198V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (09/03/1995), residente e domiciliada Rua 
Camuengo, 853, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Nunes dos Santos e de Maria José de França Santos.

MAYKO NAYTY MANOEL DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/058,FLS.127-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (23/09/1983), residente e domiciliado Rua Cachoeira da Ilha, 63, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Raimundo de Sousa e de 
Joaquina Moreira de Caldas. MARISA CANDIDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de atendimento, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, 
(CN:LV.A/025,FLS.079-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e um (25/02/1981), residente e domiciliada Rua Cachoeira 
da Ilha, 63, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucidalva Candida 
da Silva e de Dioclides Soares da Silva.

ROGÉRIO HANDA OKAMOTO, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletrônico, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.173-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e nove (01/11/1979), residente 
e domiciliado Rua Francisco Vaz, 27, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Okamoto e de Yoshie Handa Okamoto. CLÁUDIA 
ROBERTA DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Capoeiras, 
Estado de Pernambuco, São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos 
e setenta e seis (29/10/1976), residente e domiciliada Rua Francisco Vaz, 27, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz José da Costa e 
de Emilia Paes da Costa.

TIAGO DA SILVA MORAES, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.233V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/11/1984), residente 
e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 513, casa 03, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Rei de França Moraes e de Maria de Fatima 
da Silva Moraes. CINTHIA DE ARAUJO YENGO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.53 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (26/11/1987), residente e domiciliada Avenida Moisés Maimônides, 513, casa 
03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Yengo Filho e de 
Ana Lucia Guimarães de Araujo Yengo.

ROBERT MALCOLM AYRES, estado civil solteiro, profi ssão gerente de TI, nascido 
em Portsmouth - Hampshire - Inglaterra, Inglaterra no dia vinte e oito de outubro de 
mil novecentos e oitenta e um (28/10/1981), residente e domiciliado Rua Manuel de 
Mata Sá, 399, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Naomi Hooper. MAYANE FERNANDA DOS SANTOS ZANINI, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Marília, neste Estado (CN:LV.A/026.FLS.111 MARI-
LIA/SP), Marilia, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(21/04/1984), residente e domiciliada Rua Manuel de Mata Sá, 399, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidinei Donizeti Zanini e 
de Rosemeire Rocha dos Santos Zanini.

LUIZ CHARLES SANTOS BARROS, estado civil solteiro, profi ssão consultor comercial, 
nascido em Casa Nova, Estado da Bahia (CN:LV.A/26,FLS.252 CASA NOVA-BA), Casa 
Nova, BA no dia quatro de novembro de mil novecentos e setenta e nove (04/11/1979), 
residente e domiciliado Rua São Severo, 585, casa 01, Vila Ré, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Barros e de Maria de Fatima Pereira dos Santos. 
LUMA CORDEIRO DE ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, 
nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/82,FLS.262-SÃO CAETANO 
DO SUL-SP), São Caetano do Sul, SP no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/04/1989), residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 28, bloco A, apartamento 11, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Júnior 
Gomes de Alencar e de Erinalva Aparecida Cordeiro.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e ses-
senta e três (17/04/1963), residente e domiciliado Avenida João Simão de Castro, 907, 
apartamento 54-A, bloco 02, Vila Sabrina, São Paulo, SP, fi lho de Deli José de Souza e 
de Hilda Maria de Souza. EUNICE LOPES, estado civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/30,FLS.231-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (08/10/1965), residente e 
domiciliada Rua Araticum, 08, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Henrique Lopes e de Júlia Maria Lopes.

JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Taquarana, Estado de Alagoas, (CN:LV.A/005,FLS.187 TAQUARANA/AL), 
Taquarana, AL no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e oito 
(26/11/1978), residente e domiciliado Rua Iracema, 23, Vila Gil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Nilson dos Santos e de Eufrazia Barbosa dos Santos. LU-
CIANE APARECIDA CARDOSO SOARES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Severinia, neste Estado, Severinia, SP no dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e setenta e oito (14/09/1978), residente e domiciliada Rua Iracema, 
23, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leutero de Jesus Cardoso Soares 
e de Sonia Maria Gomes Soares.

DAVID MACHADO NETO, estado civil solteiro, profi ssão analista consignado, nas-
cido em Subdistrito Jabaquara, ensta Capital (CN:LV-A 116,FLS.14V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(22/07/1989), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 581, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Machado Junior e de Maria Angelica 
dos Santos. THAÍS FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-216,FLS.161V PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (24/12/1986), residente e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 581, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Fernandes e de Barbara 
Angela da Silva Fernandes.

WAGNER ROGÉRIO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A-124,FLS.249 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (04/01/1965), residente e 
domiciliado Rua Paraibuna, 316, Quinta da Paineira, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Itamar José de Oliveira e de Neuza Souza de Oliveira. GESSÉRI SOARES PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento ao cliente, nascida em Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-191,FLS.151-MONTES CLAROS/MG), Montes 
Claros, MG no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (04/11/1987), 
residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 860, fundos, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Pereira Pinto e de Joana Soares Pinto.

LUIZ AUGUSTO SEGATTO GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor técnico, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A 45,FLS.37Vº-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (21/01/1983), residente e domiciliado Rua Marechal Deodoro, 444, apar-
tamento 94, Santa Paula, São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP, 
fi lho de Narciso Garcia e de Marlene Segatto Garcia. SIMONE SIMÕES EVANGELISTA, 
estado civil solteira, profi ssão radialista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-96,FLS.170 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e 
sete (22/04/1987), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 
02-A, apartamento 42, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Bastos 
Evangelista e de Márcia Simões Ferreira Evangelista.

ELIO JOSE DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (29/09/1964), residente e domiciliado Rua José Henrique 
Tomaz de Lima, 51, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cirilo Domin-
gos e de Quiteria Maria Domingos. MÔNICA APARECIDA SINVAL CARVALHO, estado 
civil divorciada, profi ssão porteira, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São 
Caetano do Sul, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(04/11/1969), residente e domiciliada Rua das Nemésias, 74, Jardim Casa Pintada, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Carvalho e de Maria da Conceição Sinval Carvalho.

HELDER DA SILVA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de fraude, nascido 
em Iguatu, Estado do Ceará, Iguatu, CE no dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e oitenta e oito (22/03/1988), residente e domiciliado Rua Aricurana, 84, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves Bezerra Filho e de 
Josefa Irandí da Silva Bezerra. BRUNA BARRETO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora comercial, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (25/12/1990), residente e domiciliada Rua 
Doutor Sebastião Ferraz, 69, Vila Sorocabana, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lha de Germano Jucá da Silva e de Josefa Casimiro Barreto da Silva. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

CÉSAR DO CARMO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-173,FLS.49V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e setenta e três (03/06/1973), residente 
e domiciliado Rua Marlene, 69, B, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Benedito Teixeira e de Lourdes de Souza Carmo Teixeira. ERIKA APARECIDA NASCI-
MENTO MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV-A-144,FLS.55-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e dois (10/07/1982), residente 
e domiciliada Rua Marlene, 69, B, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alcimiro Miranda Lima e de Aliete Ferreira do Nascimento Miranda.

MARCELO HENRIQUE CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de jardinagem, 
nascido em Ourinhos, neste Estado (CN:LV.A-04,FLS.71-SÃO PEDRO DO TURVO/SP), 
Ourinhos, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (06/05/1985), residente 
e domiciliado Rua Paulo Duzi, 1009, Jardim Guaporé, Ourinhos, neste Estado, Ourinhos, SP, 
fi lho de Benedito Cardoso e de Maria Aparecida Cardoso. ELIANE CRISTINA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
nesta Capital (CN:LV.A-208,FLS.158Vº-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e oitenta e três (11/11/1983), residente e domiciliada 
Rua Paulo de Veras, 64, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Herculano da Silva e de Elizete Oliveira da Silva.

JULIO CESAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão sommelier, nascido em Assis, 
neste Estado (CN:LV.A-04,FLS.153-ASSIS/SP), Assis, SP no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e setenta e sete (26/10/1977), residente e domiciliado Rua Catarina 
Lopes, 237, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz da 
Silva e de Ana Maria Mendes da Silva. ÉRICA RODRIGUES DIAS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A-161,FLS.131-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de setembro de mil novecentos e setenta e dois (27/09/1972), residente e domiciliada 
Rua Catarina Lopes, 237, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Pereira da Silva e de Adalgisa Pereira da Silva.

RENAN SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A 114,FLS.129-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e três (02/05/1993), residente 
e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 112, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Misael Pereira de Souza e de Francisca Rocha da Silva. BRUNA DA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A 207,FLS.134Vº-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de agosto de mil novecentos e noventa e seis (13/08/1996), residente e domiciliada Rua 
Sho Yoshioka, 112, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edimar Bispo dos Santos e de Andrea Regina da Silva.

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:

O pretendente: DOUGLAS AQUINO DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 07/08/1997, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucas Aquino da Silva e de Mirian Batista dos 
Santos da Silva. A pretendente: TUANE DA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante de co-
zinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 
09/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Domingos dos 
Santos e de Marlize Rocha da Silva.

O pretendente: MOISÉS PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: segurança, estado civil:, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Pereira de Carvalho e de Dirce Muniz de Carvalho. A pre-
tendente: DAYANE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Aparecido da Silva e de Iara Antonia da Silva.

O pretendente: CLEBER GONZAGA ERVOLINO, profi ssão: lancheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Clesio Aparecido Ervolino e de Rosangela Gonzaga. 
A pretendente: CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Waldimir Martins dos Santos e de Ilma de 
Oliveira Brito.

O pretendente: MARCELO TOSHIRO TANAKA, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Tocihiro Tanaka e de Teiko Iwayama Tanaka. A 
pretendente: TAMIRES LOPES, profi ssão: coordenadora de qualidade, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1990, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Edson Roberto Lopes e de Maria Ivone dos Santos Lopes.

O pretendente: ADÃO DE ANDRADE, profi ssão: vendedor autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Carvalhos, MG, data-nascimento: 04/01/1963, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Avelino de Andrade e de Maria da Gloria 
da Silva. A pretendente: MARCIA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1964, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maurilio Celestino Souza e de Maria de Lourdes 
Souza.

O pretendente: FABIO GUTIERRES VIEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Vieira e de Neuza Gutierres Vieira. A pretendente: 
PAMELA NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/06/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Nunes de Oliveira e de Aparecida de Fatima de 
Abreu Oliveira.

O pretendente: BRUNO CRISPIM DE OLIVEIRA, profi ssão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1981, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Ailton Crispim de Oliveira e de Maria Elena Borsoi de 
Oliveira. A pretendente: ALINE ALBUQUERQUE DE SOUSA, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose de Sousa e de Josefa Alves de 
Albuquerque de Sousa.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE DE QUEIROZ OLIVA, profi ssão: instala-
dor de tv a cabo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jair Ferreira de Oliva 
e de Maria Roza de Queiroz. A pretendente: ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: 
técnico em telecomunicações, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
-nascimento: 17/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Iracema 
Maria Filha.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/07/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Barbosa de Lima e de Ester Maria dos 
Santos. A pretendente: KATIA CRISTINA JESUS DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/04/1985, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Jesus dos Santos.

O pretendente: ADALICIO DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: despachante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Assai, PR, data-nascimento: 21/09/1965, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim dos Santos Pereira e de Beatriz Maria 
Pereira. A pretendente: MARIA GENICE RODRIGUES DE ALMEIDA, profi ssão: tecnica 
em admisnitração, estado civil: solteira, naturalidade: Turmalinda, MG, data-nascimento: 
10/06/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues de Ma-
cedo e de Orlinda Dias de Almeida.

O pretendente: SILVANO RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 28/08/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Souza e de Leonice Maria de 
Souza. A pretendente: ANA PAULA LOPES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/04/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Daniel Lourenço da Silva e de Maria 
de Lourdes Lopes da Silva.

O pretendente: SERGIO OBVIOSLO, profi ssão: policial militar reformado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itapecirica da Serra, SP, data-nascimento: 01/02/1962, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Obvioslo e de Izabel Leonel de 
Souza Obvioslo. A pretendente: ADRIANA DE SOUZA ROCHA, profi ssão: advogada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pirai, RJ, data-nascimento: 17/11/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferraz da Rocha e de Mauly Souza 
da Rocha.

O pretendente: EMEKA EMMANUEL IGBOANUGO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ihiala - Nigeria, data-nascimento: 19/12/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Obuchukwu Igboanugo e de Mabel Igboanugo. A 
pretendente: JULIANA APARECIDA CAMARGO, profi ssão: op. telemarkerting, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sheila Aparecida Camargo.

O pretendente: STEPHEN EMEKA EZEANYA, profi ssão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Umudioka-Nigeria, data-nascimento: 15/08/1988, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Charles Ezeanya e de Gladys Ezeanya. A pretendente: 
CARLA JULIANA REIS DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/08/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Rosicler Reis.

O pretendente: CLEITON PALMEIRA MORALES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1984, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Guimarães Morales e de Crsitina Maria Palmei-
ra Morales. A pretendente: CAMILA SOARES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Soares da Silva e de Josilene Batista 
Soares da Silva.

O pretendente: CAMILA DA SILVA BRAGA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cesar Carlos da Silva Braga e de Cicera Queiroz das Graças 
Silva. A pretendente: CAMILA ALVES DE ARAUJO, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1991, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Admario Alves de Araujo e de Bernadete Soares Souza.

O pretendente: WENDEL ALEXANDRE SOARES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio de Souza e de Elai-
ne Cristina Soares de Oliveira. A pretendente: NATHALIA DE ARAUJO LEITE, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/08/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Fabio Costa Leite 
e de Sandra de Araujo Matias.

O pretendente: VINICÍUS IZAEL JAMBERG, profi ssão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmur Jamberg e de Debora Izael Jamberg. A 
pretendente: GRACIELE DE PAULA CACERES, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1986, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leandro Caceres e de Ana Maria de Paula Caceres.

O pretendente: ANDRE PEIXOTO MORAES, profi ssão: offi  ce boy, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Azen Moraes e de Lindalva Peixoto Moraes. A 
pretendente: TAMIRES MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santa Luz, BA, data-nascimento: 07/07/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Orlando Monteiro de Matos e de Celi dos Santos da Silva.

O pretendente: GUILHERME TADEU FIGUEIROA MOREIRA, profi ssão: operador de lo-
gistica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Luiz Moreira e de Amara da 
Costa Figueiroa. A pretendente: ALINE AZEVEDO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Francisco dos Santos e de 
Dasdores Eliana de Azevedo.

O pretendente: DIOGO BARBOSA, profi ssão: motorista de furgão ou veículo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jarmindo Barbosa e de Maria Celia de Oliveira 
Barbosa. A pretendente: CAMILA VICENTINI DE CASTRO, profi ssão: aux. de monta-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1988, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Dirceu de Castro e de 
Mariza Vicentini de Castro.

O pretendente: EDSON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: operador de maquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1970, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Oscar Pereira da Silva e de Menalia do Nascimen-
to da Silva. A pretendente: RAIMUNDA NONATA VASCONCELOS ALVES, profi ssão: 
auxiliar de montagem, estado civil: solteira, naturalidade: Granja, CE, data-nascimento: 
14/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Joaquim Alves e de 
Tereza Maria de Vasconcelos Alves.

O pretendente: PATRICK OGBONNA NWANGWU, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ugwuoba - Nigeria, data-nascimento: 10/12/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Patrick Nwangwu e de Elizabeth Nwangwu. A pre-
tendente: BRUNA DE OLIVEIRA FEITOSA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves Feitosa e de Ivone Nogueira de Oliveira.

O pretendente: GANIU AYINDE KELANI, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lagos-Nigeria, data-nascimento: 19/04/1961, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Richard Durojaye Kelani e de Falilat Olawale Kalani. A preten-
dente: PAMELA VITORIA DE JESUS GOMES, profi ssão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Otavio Ribeiro Gomes e de Noemi de Jesus Gomes.

O pretendente: PHILIP CHUKA AFUBERA, profi ssão: comerciante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Lagos - Nigeria, data-nascimento: 28/04/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Chike Afubera e de Tina Afubera. A pretendente: MONICA 
APARECIDA DA SILVA ZACARIAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Valdir Zacarias e de Rita Ferreira da Silva.

O pretendente: ROGER VINICIUS DE MELO, profi ssão: ajudante impressão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/09/1993, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laercio Rodrigues de Melo e de Samira Aparecida 
de Melo. A pretendente: ALINE SOARES MOLINA, profi ssão: op. telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ricardo Molina e de Lilian Soares de Oliveira.

O pretendente: ALVARO BISPO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 04/10/1984, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Agenor Bispo dos Santos e de Domitilia Bispo da Silva Moura. A pre-
tendente: CLAUDIANA DE SOUSA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 05/02/1985, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Auto Joaquim de Sousa e de Maria José de Sousa.

O pretendente: VALDEMAR DE BRITO NETO, profi ssão: meio ofi cial, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria Eulalia Pereira de Brito. A pretendente: MÁRCIA DE 
SOUZA FERREIRA, profi ssão: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1979, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João Evaristo Ferreira e de Marlene de Souza Ferreira.

O pretendente: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: tec. de balança e máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 13/02/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira dos Santos e de Angelita 
Quiteria da Conceição. O pretendente: GENILDE SIMÕES SAMPAIO, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 25/10/1970, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Simões Sampaio e de Ana Rosa Sampaio.

O pretendente: WILY ANDERSON ALVES TOZETI, profi ssão: atendente de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anderson Freire Tozeti e de Alcineide 
Maria Alves. A pretendente: CLOE NOFOENTE DE SOUZA, profi ssão: analista fi nan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Inacio de Souza e de Roseli 
Jacob Nofoente de Souza.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA MENEZES SOBREIRA DE ALBUQUERQUE, pro-
fi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nas-
cimento: 18/02/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Sobreira 
de Albuquerque e de Alvani da Silva Menezes Sobreira de Albuquerque. A pretendente: 
PATRÍCIA DE SÁ SOUSA, profi ssão: tecnica em nutrição, estado civil: solteira, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/07/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Patricio de Sousa e de Maria de Lourdes Sá Sousa.

O pretendente: RENATO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aj. autos peças, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1982, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Pereira da Silva e de Odalia Margarida. 
A pretendente: DEBORA SILVA SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Ferreira Santos e de Regina Silva.

O pretendente: TARCÍSIO SOARES, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1960, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Soares e de Herminia de Melo Soares. A pretendente: 
SILVIA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1959, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião Jose de Oliveira e de Francisca Santos de Oliveira.

O pretendente: RUI CÉSAR ARRUDA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Arruda e de Rita Madalena Francisco. A pretendente: VA-
NILDA ROSA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1966, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Guilherme Francisco do Nascimento e de Agnela Rosa do Nascimento.

O pretendente: LEVI BORGES SEVERIANO, profi ssão: costureiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 05/12/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Marques Severiano e de Creuza Borges Severiano. A 
pretendente: ESTELITA MARIA DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 26/10/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Elieser José de Santana e de Cristiane Maria dos Santos.

O pretendente: ROGERIO ALVES LU, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Valdevi Lu e de Rosilda Alves dos Santos Lu. A pretendente: SILIS-
MAR CAVALCANTE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Alves da Silva e de Adriana Cavalcante da Silva.

O pretendente: VALMIR DE BONA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, natura-
lidade: Laranjeiras do Sul, PR, data-nascimento: 10/01/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Anorial Pascoal de Bona e de Lenir Maria Ronchi. A pretendente: 
ELISANGELA DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1978, residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, fi lha de Geraldo Souza do Nascimento e de Celestina Joana da Silva Nascimento.

O pretendente: ALBERTO ÉLISSON FERNANDES DA SILVA, profi ssão: montador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliene Fernandes da Silva. A pretendente: 
MARCELA DE SOUZA SILVA, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Agamenon Alves Silva e de Sandra Regina de Souza Pinto Silva.

O pretendente: FLÁVIO LUCIO, profi ssão: analista de comunicação, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Lucio e de Erausa da Conceição. A pretendente: 
JULIANA DIAS ALVES, profi ssão: analista de comunicação, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves e de Sandra Dias Alves.

O pretendente: OSVALDO LANCIONI, profi ssão: mecânico ajustador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1959, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Primo Lancioni e de Rosa Lancioni. A pretendente: 
IVANILDA RODRIGUES MATOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1971, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João Rodrigues Matos e de Maria Teixeira Matos.

O pretendente: RAFAEL ROCHA DE SANTANA, profi ssão: operador de maquina, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Marcelino de Santana e de Soelia Al-
ves Rocha. A pretendente: PRISCILA VIEIRA CARVALHO, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Pereira Carvalho e de Gislene 
Gutierres Vieira Carvalho.

O pretendente: RONIE KALEBE SANTOS LIMA, profi ssão: aj. geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Anderson de Souza Lima e de Joilda Cristiane Santos Lima. 
A pretendente: BIANCA SILVA GEVENEZ, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/05/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vanderson Gevenez e de Simone Severina da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE MELO SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santana de Ipanema, AL, data-nascimento: 15/09/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Oliveira Silva e de Josefa Barboza de Melo 
Silva. A pretendente: JAINE LEITE BATISTA, profi ssão: feirante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 01/05/1995, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Batista Leite e de Gilvania Leite Batista.

O pretendente: FABIANO FERREIRA UCHOA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valdir Uchoa e de Lindalva Maria Ferreira dos Santos. A preten-
dente: THAYNA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1999, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Adelmo Ferreira dos Santos e de Ana 
Neri Rodrigues dos Santos.

O pretendente: WESLEY EVANGELISTA DA SILVA, profi ssão: instalados de tv, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Cicero da Silva e de Elma Evangelista Sousa da 
Silva. A pretendente: YASMIN CRISTINA DE PAIVA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aparecido de Paiva e de Luciana Cristina de Paiva.

O pretendente: ANTONIO DE ARAUJO PEDROSA, profi ssão: copeiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Taua, CE, data-nascimento: 12/11/1949, residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Antonio Citó de Araujo e de Luiza Pedrosa Cavalcante. A pretendente: 
OLÍVIA MARIA DE JESUS, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Cansanção, BA, data-nascimento: 21/04/1952, residente e domiciliada em Taboão da 
Serra, SP, fi lha de Antonio Mauricio da Silva e de Senhorinha Maria de Jesus.


