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“Os historiadores 
são pessoas que 
se interessam pelo 
futuro quando este 
já é passado”.
Graham Greene (1904/1991)
Escritor inglês 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,3% Pontos: 
74.538,55 Máxima de +1,36% 
: 75.332 pontos Mínima de 
-0,03% : 74.294 pontos Volu-
me: 9,86 bilhões Variação em 
2017: 23,76% Variação no mês: 
5,23% Dow Jones: +0,28% Pon-
tos: 22.118,86 Nasdaq: +0,34% 
Pontos: 6.454,28 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1271 Venda: R$ 3,1276 
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: +0,92% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1138 Venda: R$ 
3,1144 Variação: +0,95% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1430 
Venda: R$ 3,2670 Variação: 
+0,93% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,10% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.332,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +1,53%.

Cotação: R$ 3,1335 Variação: 
+0,76% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1963 Venda: US$ 1,1965 
Variação: +0,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7400 Venda: R$ 
3,7420 Variação: +0,86% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6700 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,78%.

Futuro: +0,17% Pontos: 75.120 
Máxima (pontos): 75.925 Míni-
ma (pontos): 74.580. Global 40 
Cotação: 945,374 centavos de 
dólar Variação: +0,42%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (12) que o 

governo não pretende dividir os 
temas da proposta da reforma 
da Previdência para votação. A 
intenção é votar o texto como 
foi aprovado na comissão es-
pecial da Câmara. “A princípio, 
nossa ideia é trabalhar pela 
aprovação do jeito que [o texto] 
foi aprovado pela comissão es-
pecial no relatório do deputado 
Arthur Maia [PPS-BA]”, disse 
Meirelles a jornalistas, após 
participar de cerimônia no 
Palácio do Planalto.

O relatório da reforma da 
Previdência foi aprovado em 
comissão especial da Câmara 

     

Meirelles: governo não 
cogita dividir temas da 
Previdência para votação

e aguarda votação em plená-
rio. Diante da difi culdade do 
governo para obter os votos 
necessários à aprovação da 
reforma, algumas lideranças da 
base chegaram a sugerir que os 
temas mais polêmicos fossem 
votados posteriormente.

Meirelles disse que as aten-
ções do governo agora devem 
estar voltadas para a votação 
da reforma. “Temos agora uma 
votação da maior importância, 
que é a votação da reforma da 
Previdência, e todos devemos 
estar com a atenção concen-
trada nisso, porque será de 
fato importantíssimo para a 
economia brasileira neste e nos 
próximos anos”, afi rmou.

Sobre o Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(Pert), conhecido como Refi s, 
Meirelles disse que as nego-
ciações em torno do tema vão 
andando bem. “Esperamos 
que, logo, tenhamos em mãos a 
proposta da comissão que está 
trabalhando nesse assunto, vi-
sando chegar a uma alternativa 
equilibrada para o Refi s”.

Por meio de nova medida 
provisória, o governo estendeu 
de 31 de agosto para 29 de 
setembro o prazo para adesão 
ao programa. O Palácio do Pla-
nalto tem negociado um texto 
alternativo com menos bene-
fícios aos devedores. Segundo 
o projeto de lei de conversão 

Segundo Meirelles, a intenção é votar o texto como foi aprovado na comissão

especial da Câmara.

do deputado Newton Cardoso 
Jr (PMDB-MG), os descontos, 
que no texto original enviado 
pelo governo giravam em torno 
de 25% a 90%, passam a ser de 

85% a 99% quanto a multas, 
juros de mora, encargos legais 
e honorários advocatícios.

O relatório de Newton Cardoso 
já foi aprovado na comissão espe-

cial mista que analisou o texto 
enviado pelo governo. No entan-
to, a proposta ainda precisa ser 
votado pelo plenário da Câmara 
e também pelo Senado (ABr).

A safra brasileira de cereais, 
leguminosas e oleaginosas deve 
fechar 2017 com um crescimen-
to de 30,4% em relação ao ano 
passado. Segundo a estima-
tiva de agosto deste ano, do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulgado 
ontem (12) pelo IBGE, o ano 
deve ser encerrado com uma 
safra de grãos de 240,9 milhões 
de toneladas.

Com alta esperada de 19,6% 
em relação a 2016, a produção 
de soja deve ter safra recorde de 
115 milhões de toneladas. Para o 
milho, que deverá ter aumento 
de 54,7% na produção, também 
é esperado  resultado recorde, 
de 98,4 milhões de toneladas.

É estimada ainda alta na pro-

dução do arroz (16,2%). Vinte 
dos 26 produtos pesquisados de-
vem ter crescimento, entre eles 
o café canephora (33,3%), as 
três safras de feijão (40%, 26,9% 
e 7,2%, respectivamente), a 
laranja (6,9%), o algodão her-
báceo (10,5%), a cebola (7,8%), 
cana-de-açúcar (1,3%) e as três 
safras de batata-inglesa (5,1%, 
7,2% e 2,8%). Entre os seis 
produtos com queda estimada 
na produção aparecem o trigo 
(-18,8%), café arábica (-13,1%) 
e a mandioca (-12,6%).

O IBGE estima aumento de 
7% na área colhida, em relação 
a 2016. O total deve chegar a 
61,1 milhões de hectares, área 
0,05% inferior à estimativa de 
julho (ABr).

O ano deve ser encerrado com uma safra de grãos de

240,9 milhões de toneladas.

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, disse 
ontem (12) que a qualidade 
e a quantidade, inéditas, de 
investigações feitas nos últimos 
anos fi zeram com que só res-
tasse aos investigados tentar 
“desconstruir e desacreditar” 
aqueles a quem cabe combater 
a corrupção. “Nunca se viu, 
em toda nossa história, tantas 
investigações abertas, e tantos 
agentes públicos e privados 
investigados, processados e 
presos”, disse Janot. 

“Não há como não reconhecer 
os avanços signifi cativos obtidos 
no Brasil nos últimos anos na 
luta contra a corrupção. Não há 
mais como retroceder, embora 
haja muito ainda por se realizar”, 
acrescentou. A declaração foi 
feita durante o lançamento 
da campanha ‘Todos Juntos 
contra a Corrupção’, um dia 
após a Polícia Federal concluir 
inquérito que apresenta indícios 
da prática de crimes por parte 
do presidente Temer e demais 
integrantes do chamado “grupo 
do PMDB da Câmara”.

Janot fez algumas citações, 
em especial uma frase de Henry 
Ford: “Há mais pessoas que 
desistem do que pessoas que 
fracassam”, e acrescentou, 
“temos de lembrar disso todo 
dia e fazer saber aos nossos 
detratores que não conjugamos 

Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
disse ontem (12) que o governo 
quer concluir a privatização da 
Eletrobras ainda no primeiro 
semestre de 2018. O detalha-
mento do modelo de deses-
tatização e as condicionantes 
devem ser apresentados este 
mês. Uma dessas condicionan-
tes, segundo ele, é que parte 
dos recursos fi nanceiros das 
usinas no Rio São Francisco 
fi que para um amplo programa 
de revitalização do rio.

Coelho Filho explicou que 
o processo de recuperação da 
empresa ocorre paralelamente 
à privatização, com a venda de 
distribuidoras e ativos para dar 
liquidez às contas da empresa. 
“O tempo é curto e este é, 
por si só, um grande desafi o”, 
disse. O ministro reafi rmou 
que a Eletronuclear e a Usina 
Hidrelétrica de Itaipu fi carão 
de fora do processo, mas os 
demais ativos da Eletrobras 
serão colocados no mercado 
acionário.

A ideia é pulverizar o controle 
da empresa, abrindo o capital 
para que investidores privados 
injetem dinheiro na companhia, 
na bolsa de valores. O governo 
só venderá ações da Eletrobras 
se a entrada de investidores 
não for sufi ciente para que 
a União fi que com menos de 

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.

Provas do Revalida
Os locais onde serão realizadas as 

provas do Revalida já estão disponí-
veis para consulta na página (http://
revalida.inep.gov.br/revalida/inscri-
cao/). O exame reconhece os diplo-
mas de médicos que se formaram no 
exterior e querem atuar no Brasil, 
e é direcionado aos estrangeiros 
formados em medicina fora do Brasil 
e aos brasileiros que se graduaram 
em outro país e querem exercer a 
profi ssão em sua terra natal.

Arquivo/ABr
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São Paulo - Parte dos re-
cursos a serem obtidos na 
oferta de ações anunciada 
pelo Magazine Luiza será uti-
lizada para abrir 60 lojas este 
ano, informou a presidente do 
Conselho da rede, Luiza Traja-
no, em evento na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro 
ontem (12). “A maioria será 
localizada no Nordeste, em lu-
gares que ainda não estamos”, 
disse a empresária

O Magazine Luiza, coman-
dado pelo seu fi lho Frederico 
Trajano, possui hoje 818 lojas 
espalhadas pelo País, mas 
ainda não está no Rio de Ja-
neiro. Segundo a executiva, o 
motivo seria o medo de uma 
tia do interior de São Paulo, 
de 91 anos, fundadora do Ma-
gazine Luiza e que sempre lhe 
serviu de conselheira. “Mas 
vou trazê-la ao Rio para ela 
ver como a cidade é linda”, 
afi rmou.

José Cruz/ABr

Brasília - O ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, afi rmou durante discurso 
em evento com o presidente 
Michel Temer, sindicalistas e 
empresários ontem (12), que o 
Brasil já superou o pior da crise 
e encerrou a recessão. “Esta-
mos no momento da retomada 
e vamos voltar a crescer com 
força”, afi rmou, destacando 
que os dados hoje são consoli-
dados e que por isso “todos os 
economistas estão revisando as 
projeções de crescimento para 
cima”, completou.

Num tom bastante otimista 
no palanque do Salão Leste do 
Planalto, Dyogo afi rmou ainda 
que o momento é de geração de 
emprego e que ela está ocorren-
do não só na informalidade, mas 
também no emprego formal. 
“O crédito está voltando, mas 

Estamos no ‘momento de retomada’ 
e voltaremos a crescer forte

presidente Temer, disse que 
ele poderia ter escolhido uma 
caminho mais fácil por ter um 
mandato curto, mas que ele 
optou “pelo caminho que levará 
o País ao crescimento”.

Na mesma reunião, o minis-
tro dos Transportes, Maurício 
Quintella, disse que as par-
cerias entre o setor público e 
privado são fundamentais para 
poder ajudar o Brasil a retomar 
o crescimento. “A recessão 
impactou todos os setores, 
não poderia ser diferente no 
setor de infraestrutura”, disse, 
afi rmando que o País dormiu 
em 2014 achando que era rico 
“e acordou em 2015 vendo que 
era pobre”. E que, “nunca foi 
tão necessário para este País 
a parceria com setor privado”, 
bastando traçar prioridades 
(AE).
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precisa voltar mais”, destacou, 
confi rmando o pedido anterior 
de diversos sindicalistas que 
discursaram e cobraram mais 
liberação de recursos. “Temos 
tido reuniões semanais para 
discutir propostas de retomada 
de crédito no BNDES”, afi rmou. 

O ministro exaltou a liberação 
de recursos das contas inativas 

do FGTS e do PIS-Pasep e disse 
que são medidas que ajudam 
a estimular a economia. “A 
retomada do crescimento não 
é acaso, é resultado de ações 
corretas tomadas pelo governo 
desde o primeiro dia”, afi rmou. 
Dyogo, que também fez parte 
do governo da ex-presidente 
Dilma Rousseff, elogiou o 

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, fala durante reunião com 

representantes do setor da indústria e centrais sindicais,

no Palácio do Planalto.

Safra brasileira deve 
fechar o ano com 

crescimento de 30,4%

Janot: não há mais ‘como 
retroceder’ contra a corrupção

dois verbos: retroceder e desis-
tir no combate à corrupção”.

Sobre a campanha, Janot dis-
se que o objetivo é desenvolver 
um conjunto de estratégias pre-
ventivas que envolvam ações e 
campanhas de conscientização 
contra a corrupção; e projetos 
educacionais que levem os 
temas da ética, da cidadania, 
do enfrentamento à corrupção 
para a discussão dentro do 
âmbito familiar, escolar, em-
presarial ou público. “É preciso 
criar cultura avessa às práticas 
de corrupção; conscientizar 
a população no papel funda-
mental de organização e mobi-
lização contra esse quadro de 
patrimonialismo, fi siologismo e 
clientelismo que marca o curso 
de nossa história”, disse (ABr).

Privatização da Eletrobras até 
o primeiro semestre de 2018

50% das ações na distribuição 
fi nal da companhia. “A venda 
direta de parte das ações da 
União pode ser analisada pelo 
governo”, disse.

Com 47 usinas hidrelétricas, 
114 termelétricas, duas termo-
nucleares, 69 usinas eólicas e 
uma usina solar, a Eletrobras 
é responsável por um terço do 
total da geração de energia do 
país. Também é a maior empre-
sa de transmissão de energia, 
com quase metade das linhas 
de transmissão. De acordo com 
o ministro, a Eletrobras e a 
Petrobras são as empresas pú-
blicas do setor maiores vítimas 
da recessão e da má gestão dos 
últimos anos (ABr).

Magazine Luiza prevê abrir 
60 lojas neste ano

Luiza não quis comentar 
sobre a operação anunciada 
ao mercado, “para não atra-
palhar”, mas confi rmou que 
a família vai vender 10% das 
ações. Ela observou que a 
economia brasileira está mos-
trando sinais de melhora, com 
a queda de juros e consequen-
te crédito mais barato, o que 
ajudou no resultado do pri-
meiro semestre da empresa. 
“A gente vem de um semestre 
bom. Fomos bem até agora e 
espero que continue”, disse a 
executiva.

Mais cedo, a varejista anun-
ciou oferta restrita de inicial-
mente 24 milhões de ações 
ON, dividida em distribuição 
primária de 17 600.000 novas 
ações, e secundária, dos atu-
ais acionistas, de 6 400.000. 
A quantidade de ações pode 
ser aumentada em até 15% 
do total em lote suplementar 
(AE).
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OPINIÃO
Os impactos do 

aprendizado com as 
novas maneiras de educar

Onde estamos e para 

onde vamos? O Brasil 

ainda está no jardim de 

infância quando se fala 

em métodos de ensino

As mudanças na dinâmica 
de ensino fazem com 
que as pessoas sejam 

analisadas individualmente e, 
como a questão econômica não 
permite montar uma escola 
para cada aluno, a tecnologia 
faz isso para que eles possam 
aprender de maneira mais rápi-
da, com produção de conteúdo 
em tempo real.  

Isso pode ser visto, por 
exemplo, no estudo de idio-
mas. Já estão disponíveis 
cursos de diversas línguas 
que geram gráfi cos compa-
rativos da pronúncia de uma 
pessoa que está começando a 
aprender com a de uma nativa. 
Conforme o aluno vai falando, 
o quadro vai sendo ajustado 
e a curva da articulação fi ca 
cada vez mais próxima à 
nativa, fazendo com que, na-
turalmente, a pronúncia seja 
melhorada. Impressionante o 
que é possível aprender com 
uma plataforma que não seria 
possível usar em sala de aula.

Alguns alunos se dão bem 
estudando com vídeos, ape-
nas vendo e ouvindo, outros 
não abrem mão de anotações 
e leituras em voz alta. Essas 
diferenças não são aleatórias. 
Mesmo sem saber, eles estão 
escolhendo métodos adequa-
dos à personalidade deles, 
com a melhor maneira de 
fi xar conteúdos. Visual, audi-
tivo e cinestésico são tipos de 
aprendizado. 

É natural que haja diferenças 
entre as pessoas também nas 
formas de aprender, como em 
tudo o mais. Existem alunos 
que em cinco anos de faculda-
de não anotam absolutamente 
nada porque precisam prestar 
atenção no que o professor está 
falando, travar debates men-
tais com ele e essas “conversas” 
os fazem aprender. Outros não 
conseguem prestar atenção 
lendo textos. Começam a ler 
e acabam dormindo. 

No Brasil, o academicismo 
deixa de lado a adaptabilidade 
“ensinar a aprender”. É muito 
mais inteligente e produtivo 
explicar a aplicação da álgebra 
linear somente se o aluno achar 
que aquilo é pertinente a ele e 
utilizar um método que o faça 
compreender como utilizar 
essa matéria na vida, enten-
dendo o melhor preço para 
comprar uma bicicleta ou um 
apartamento, por exemplo.

O País precisa enxergar a 
educação como a Coreia do Sul 
fez, ensinando o que é prático 
e necessário. Temos ensino, 
o que não temos é aprendi-
zado. E, para que tenhamos 
o aprendizado, é preciso ter 
contextualização, fixação e 
aplicação. 

A profi ssão de quem está 
hoje no ensino fundamental 
ainda nem existe e é preciso se 
preparar para isso. A tecnolo-
gia vai permitir que o conteúdo 
se molde à pessoa, não o inver-

so. As escolas serão transfor-
madas em grandes centros de 
encontro para debates, para 
troca de experiências e para 
utilização de uma estrutura e 
de equipamentos modernos 
que não seria possível ter de 
forma individual. 

Além disso, é preciso lem-
brar que o aprendizado tem 
muito a ver com segurança. 
Se a pessoa está em um am-
biente onde sente-se acolhida, 
com pessoas que a apoiam e 
respeitam, é muito mais fácil 
aprender. 

O que está sendo ensinado 
no ensino tradicional acaba 
sendo pouquíssimo aplicado 
na vida profi ssional. O corte 
“humanas, exatas e biológi-
cas” só não acabou porque os 
retrógrados ainda sentam nas 
cadeiras do MEC. Os projetos 
atuais envolvem todas essas 
áreas juntas.

Na área de tecnologia, por 
exemplo, metade do que 
aprendem na faculdade não 
serve para nada e metade do 
que eles teriam que aprender 
ainda não é ensinado em ne-
nhum lugar. Nesse segmento, 
o diploma universitário não 
vale nada! Valorizamos os cer-
tifi cados, como os da Oracle e 
Microsoft, por exemplo. 

Não há necessidade de todo 
mundo estudar tudo. E assim 
o impacto da tecnologia apa-
rece de novo, pois ela auxilia 
a pessoa a obter apenas o que 
quer. Os alunos que não pos-
suem interesse em estatística 
e álgebra linear se questionam 
o motivo pelo qual precisam 
aprender aquilo.

Uma memória infi nita capaz 
de recuperar qualquer infor-
mação aprendida ao longo da 
vida já existe com o uso de 
inteligência artifi cial e deep le-
arning. Robôs analisam dados 
pessoais e é possível tirar um 
número maior de conclusões 
conforme um maior número 
de dados é passado, fazendo 
correlação entre conteúdos. 
Quanto maior a experiência 
do ser humano, mais o sistema 
operacional adapta a cada um. 
E novamente as ideias são con-
ciliadas em tempo real. 

Na medicina, o melhor siste-
ma de diagnóstico de câncer 
hoje é o Watson da IBM. Outra 
iniciativa em curso na área 
médica é o desenvolvimento 
de um projeto de realidade 
aumentada com óculos 3D 
que permite a visualização da 
coluna vertebral, por exemplo, 
e os procedimentos cirúrgicos 
que devem ser realizados. 
Algo único e necessário para 
o aperfeiçoamento do ensino 
da medicina.

Três grandes áreas estão do-
minando o mundo: Inteligência 
artificial e Deep Learning; 
Cyber Segurança e Produção 
de plataformas. E o Brasil 
continua engatinhando. 

(*) - É consultor da Dex Advisors, 
professor de Empreendedorismo 
e Inovação na FIA/USP, com MBA 

pela Fuqua School of Business da 
Duke University (EUA). Formado 

em Ciências da Computação pela 
UniSantos, é também especialista em 

Marketing pela Wharton School da 
Universidade da Pensilvânia.

Evandro Reis (*)
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A detenção de imigrantes é 
utilizada de forma excessiva 
nos Estados Unidos e carece 
de bases legítimas, disse ontem 
(12) o Grupo de Trabalho da 
ONU sobre Detenções Arbi-
trárias, que pediu ao governo 
norte-americano que garanta o 
respeito aos direitos humanos 
nesta situação. Pelo menos 
352 mil pessoas são detidas 
por ano nos EUA enquanto 
aguardam o resultado de seus 
procedimentos migratórios, o 
que custa aproximadamente 
US$ 2 bilhões aos contribuintes.

Os membros do Grupo de 
Trabalho da ONU realizaram 
uma missão nos EUA, durante a 
qual tiveram a oportunidade de 
visitar centros de detenção de 
imigrantes, se reunir com eles 
e seus familiares, e encontrar 
com funcionários de diversas 
entidades governamentais. O 
resultado dessas indagações está 
em um relatório apresentado ao 

Conselho de Direitos Humanos, 
que indica que “a opinião do Gru-
po de Trabalho é que os atuais 
níveis de detenção de imigrantes 
demonstra um excessivo uso das 
detenções neste âmbito, que não 
pode ser justifi cado por uma 
necessidade legítima”.

O grupo da ONU considera, 
por outro lado, que há “incen-
tivos econômicos” que levam 
à detenção de imigrantes, em 
um contexto no qual cerca de 
44% de imigrantes detidos 
está confinada em centros 
subcontratados. As empresas 
que administram esses centros 
recebem por número de pre-
sos. “O Grupo observou que a 
subcontratação de empresas 
privadas era um dos elementos 
que facilitava signifi cativamen-
te o aumento no número de 
imigrantes presos”, por isso 
“pedimos que seja interrom-
pida sua utilização”, aponta o 
relatório (Agência EFE).

Em 2015, mais da metade dos adultos, com idade entre 25 e 64 anos, não tinham acesso ao ensino 

médio e 17% da população sequer tinham concluído o ensino básico.

É o que mostra o relatório 
Education at a Glance 
2017 (Um olhar sobre a 

educação, em tradução livre), 
publicado ontem (12) pela Or-
ganização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). No Brasil, alguns dados 
chamam a atenção. Em 2015, 
mais da metade dos adultos, com 
idade entre 25 e 64 anos, não 
tinham acesso ao ensino médio e 
17% da população sequer tinham 
concluído o ensino básico. 

Os números estão muito 
abaixo da média dos países da 
OCDE, que têm 22% de adultos 
que não chegaram ao ensino 
médio e 2% que não concluí-
ram o básico. O relatório, no 
entanto, mostra um avanço. 
Entre os adultos de 25 e 34 
anos, o percentual de alunos 
que completou o ensino médio 
subiu de 53% em 2010 para 64% 
em 2015. Considerando que o 
ensino médio brasileiro tem 
duração de 3 anos e deveria ser 
cumprido entre os 15 e os 17 
anos de idade, o Brasil também 
apresenta taxas muito abaixo 
da média dos outros países 
analisados no relatório. 

Apenas 53% dos alunos de 
15 anos estão matriculados no 
ensino médio. Entre os alunos 

Orfanato católico pode ter fossa comum com 400 crianças.

Ao menos 400 bebês e 
crianças teriam sido enter-
rados em uma fossa comum 
ao lado de um orfanato na 
Escócia que foi cuidado, por 
mais de um século, por frei-
ras, revelou uma denúncia 
conjunta do jornal “Sunday 
Post” e da “BBC Radio 4”. 
As mortes teriam ocorrido 
entre 1864 e 1981, tempo de 
funcionamento do Smyllum 
Park, e foram reveladas após 
denúncias de “ex-moradores” 
do local. 

Segundo as matérias, há 
muitas acusações de maus 
tratos e humilhações das 
crianças que passaram no 
orfanato. Ao todo, a entida-
de recebeu cerca de 11 mil 
crianças. Em outros momen-
tos, as religiosas informaram 
que cerca de 120 crianças 
morreram no local - todas 
vítimas de pneumonia ou 
tuberculose. No entanto, as 
duas emissoras rastrearam 
402 mortes no orfanato, 
sendo que apenas dois foram 

Russos afi rmam que 
85% da Síria está 
livre do EI

O chefe das forças russas na Síria, 
Alexander Lapin, afi rmou ontem 
(12) que 85% do território sírio 
está livre de combatentes do Estado 
Islâmico (EI), como resultado das 
operações realizadas na semana 
passada pelo Exército do país com 
o apoio da aviação russa. “As forças 
governamentais sírias tiveram gran-
des conquistas nas regiões oriental 
e central do país, e como resultado 
libertaram 85% do território de 
combatentes do EI”, disse o general.

Em videoconferência da Síria, 
Lapin acrescentou que para libertar 
todo o país dos “grupos terroristas 
Estado Islâmico e Frente al Nusra” 
só restam 27,8 mil quilômetros qua-
drados. Durante a última semana, 
as tropas sírias libertaram oito lo-
calidades, mas, segundo o general, 
apesar de importantes baixas, os 
extremistas “continuam oferecendo 
uma forte resistência”. De acordo 
com Lapin, os aviões russos destruí-
ram cerca de 180 alvos dos jihadistas 
na Síria durante um dia.

“Somente ontem, para apoiar a 
ofensiva do Exército sírio na zona 
de Akerbat, os aviões da Força 
Aérea russa realizaram mais de 
50 voos, durante os quais foram 
destruídos cerca de 180 alvos da 
infraestrutura de grupos armados”, 
explicou. O general russo explicou 
que a cidade de Akerbat, tomada 
dos terroristas, tem uma impor-
tância estratégica como um nó de 
transporte. “Desta forma, foram 
bloqueadas as vias de fornecimento 
de munição e recursos materiais 
aos terroristas”, disse.

O governo catalão rechaçou a decisão do Tribunal e reitera a 

intenção de realizar o referendo, como primeiro passo para 

independência.

O Tribunal Constitucional 
(TC) espanhol suspendeu on-
tem (12), a pedido do governo, 
a chamada Lei de Transito-
riedade aprovada na semana 
passada pelo Parlamento cata-
lão, que permitiria colocar em 
andamento um novo Estado em 
forma de República. Ao admitir 
o recurso do governo federal, 
o Tribunal suspendeu a norma 
e fez uma nova advertência, 
sobre a obrigação de obediên-
cia, aos membros do Governo 
da Catalunha e do Parlamento 
regional.

O recurso apresentado pelo 
Executivo espanhol contra a 
Lei de Transitoriedade con-
sidera que essa norma é “a 
maior afronta e ameaça” às 
bases sobre as quais se assinta 
a convivência na Espanha des-

de 1978 (data da Constituição 
espanhola) e o “maior ataque 
concebível” aos valores de-
mocráticos. A lei foi aprovada 
no dia 7 e o governo espanhol 
recorreu no dia seguinte, ao 
considerar que a regra desobe-
dece a Constituição espanhola.

Esta suspensão do Tribunal 
se soma à feita na semana pas-
sada sobre a Lei do Referendo, 
também aprovada pela Câmara 
catalã, que regula a convoca-
ção de uma consulta sobre a 
independência da Catalunha 
para 1° de outubro. No entanto, 
tanto o Governo catalão como 
o Parlamento dessa região es-
panhola rechaçaram a decisão 
do Tribunal e reiteraram a in-
tenção de realizar o referendo, 
como primeiro passo para uma 
independência (Agência EFE).
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Mais da metade dos adultos brasileiros 
não chegam ao ensino médio

Apesar de ter registrado avanços nos últimos anos, a educação no Brasil ainda apresenta dados 
insatisfatórios

de 16 anos, 67% estão matricu-
lados no ensino médio e, entre 
os de 17 anos, 55%. Na média 
dos países da OCDE, pelo me-
nos 90% dos alunos entre 15 e 
17 estão no ensino médio. Dos 
adolescentes brasileiros que 
têm acesso ao ensino médio, 
só a metade conclui os estudos 
em três anos. Se considerados 
cinco anos de estudo, com duas 
reprovações, a taxa sobre para 
57%, mas permanece abaixo 
dos 75% de estudantes que 
concluem o ensino médio nos 

países que têm dados disponí-
veis. No Brasil, entre os jovens 
de 18 anos, menos da metade 
cursa o ensino médio ou supe-
rior. A taxa para os países da 
OCDE é de 75% de alunos de 
18 anos, na mesma situação.

Apesar de o Brasil já ter con-
seguido colocar praticamente 
todas as crianças de 5 e 6 anos na 
escola, a participação de crianças 
menores ainda está abaixo do 
esperado, segundo o relatório. 
Apenas 37% das crianças de 2 
anos e 60% das de 3 anos estão 

na educação pré-escolar, dados 
inferiores aos das médias da 
OCDE que estão em 39% e 78%, 
respectivamente. Apenas 15% 
dos estudantes brasileiros entre 
25 e 34 anos estão no ensino 
superior, face a 37% na OCDE, 
21% na Argentina e a 22% no 
Chile e na Colômbia. No entanto, 
se comparado aos países dos 
Brics (bloco formado pelo Brasil, 
a Rússia, Índia, China e África 
do Sul), o Brasil está melhor - a 
China tem 10%, a Índia, 11%, e a 
África do Sul, 12% (ABr).

Orfanato católico pode ter fossa 
comum com 400 crianças

enterrados fora dali. O que 
leva a crer que há 400 corpos 
na fossa comum.

Outra denúncia que sustenta 
a tese do “Sunday Post” é que 
o cemitério mais próximo do 
Smyllum tem túmulos de freiras 
e funcionários do orfanato - mas 
de nenhuma criança que passou 
por lá. O caso soma-se a outro 
revelado por uma equipe de 

investigação no início desse 
ano. Cerca de 800 bebês e 
crianças foram enterrados 
em uma fossa comum de ou-
tro orfanato católico, o Bon 
Secours Mother anda Baby 
Home. Essas instituições, 
geralmente, atendiam fi lhos 
de mães solteiras, que na 
época, eram rejeitadas pela 
sociedade (ANSA).

Detenção de imigrantes é utilizada 
‘excessivamente’ nos EUA

Tribunal espanhol 
suspende lei para 

criação de Estado catalão
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Areia! Uma excelente 
ferramenta pedagógica

Muitas crianças 

hoje em dia moram 

em apartamentos, 

não possuem muitos 

colegas e não tem 

a oportunidade de 

brincar em espaços 

diferenciados

A escola pode comple-
mentar esta falta or-
ganizando espaços de 

aprendizagem que conciliem 
o ar puro, a brincadeira e a 
socialização. Uma das formas 
encontradas é proporcionar 
um parque com areia adequa-
do a faixa etária. A areia é um 
meio pedagógico muito efi caz. 
A atenção é redobrada para 
que o parque esteja fechado 
com malhas para que não 
tenha circulação de animais. 
A limpeza e troca da areia 
deve ser fator importante de 
acompanhamento.

Mas, por que é tão impor-
tante manipular e brincar 
com a areia? Inicia quando a 
criança entra no parque e pisa 
nela provocando sensações 
prazerosas, ao perceber que 
sua pisada tem leveza e seu 
pé afunda, então como num 
passe de mágica sua marca 
fi ca registrada e a criança se 
envolve num sentimento de 
pertença.... É meu pé, eu faço 
parte da escola e estou aqui 
para brincar com os amigos e 
me divertir. 

É muito fácil se entreter com 
a areia, pois possibilita múlti-
plas situações de aprendiza-
gens como vivenciar conceitos 
básicos de linguagem matemá-
tica, como construir castelos 
um maior que o outro, encher 
e esvaziar baldinhos, empurrar 
para cá e para lá, perto e longe, 
aprender com a linguagem 
artística experimentando tex-
turas, colocando areia no balde 
amarelo ou vermelho, e outras 
linguagens como escrever, de-
senhar usando sua criatividade 
e imaginação. 

Muitos papeis sociais aliados 
as simbologias acontecem 

como exemplo, brincar de ma-
mãe e fazer comidinhas para o 
bebê, fazer um bolo de choco-
late para cantar parabéns com 
os convidados, fazer de conta 
que é um padeiro amassando 
o pão, entre outros. A amplia-
ção vocabular e comunicação 
também está presente. 

Nota-se que o brincar na 
areia, acaba sendo uma terapia 
ao perceber que ela escor-
rega entre as mãos, auxilia a 
adaptação de crianças, prin-
cipalmente as pequenas que 
possuem difi culdade com o 
grande grupo.

É possível também ter am-
bientes com areia nos espaços 
internos da escola, ou até 
mesmo dentro da sala de aula. 
Pode este ambiente ser aliado 
ao objetivo e conteúdo da série 
e ser transformado em nature-
za, em habitat de dinossauros 
e fazendas, ou simplesmente 
ser um ambiente de escrita.

A professora utiliza esta 
ferramenta e tem o papel de 
ser a mediadora promoven-
do a pedagogia do encontro 
estabelecendo relações entre 
os pares e o meio ampliando 
as possibilidades de aprendi-
zagens. Mas a família também 
pode brincar e aprender com 
seu fi lho utilizando a mesma 
ideia em estender dentro de 
casa ou no quintal.

Hoje em dia, é fácil encontrar 
em livrarias, casas de artesana-
to ou de variedades no comér-
cio que vendem em pequena 
quantidade e possuem uma 
grande variedade de cores. 

Outra sugestão é comprar 
massa de areia colorida ou 
colorir uma areia comum com 
seu fi lho personalizando, utili-
zando tinta têmpera em pó que 
é normalmente misturada com 
água para fazer a pintura, mas 
pode ser usada em sua forma 
seca para colorir a areia. Esta 
tinta é atóxica, econômica e 
sai fácil com água.  

Fica a dica!

(*) - É coordenadora psicopedagógi-
ca da Educação Infantil do Colégio 

Marista Pio XII, do Grupo Marista.

Maria Cristina Starcke (*)

A - Música para Jovens
Festival voltado para jovens músicos, Imagine Brazil, já abriu inscrições. O 
vencedor disputará a fi nal internacional na Europa, com todas as despesas 
pagas. Essa é a proposta do evento, um festival internacional criado pela 
Jeunesses Musicales International, maior ONG de música para jovens do 
mundo, é realizado no Brasil pela Organização Social de Cultura Amigos do 
Guri – gestora da maioria dos polos do Projeto Guri, maior programa socio-
cultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. O concurso 
permite a participação de solistas ou grupos de até 8 pessoas, entre 13 e 21 
anos, residentes no Estado. O prazo vai até o próximo dia 29, e os interessa-
dos devem preencher o questionário no site (http://br.imaginefestival.net/). 

B - Renner em Montevidéu
A maior varejista de moda do Brasil está no Uruguai. A Renner acabou de 
inaugurar a sua primeira loja em Montevidéu, que é também a primeira no 
exterior. Localizada na Av. 18 de Julio, a unidade tem uma área total de 
2,5 mil m2. São quatro pisos onde estão distribuídos os departamentos: 
feminino, masculino, infantil, moda íntima, acessórios e perfumaria. A 
Renner chega ao Uruguai com 17 marcas próprias que, juntas, compõem o 
seu mix completo de produtos. Assim como ocorre no Brasil, a disposição 
dos artigos em loja segue o conceito de Lifestyle, onde roupas, calçados 
e acessórios refl etem diferentes atitudes, interesses e personalidades, e 
a forma de expor as peças facilita a escolha dos clientes.

C - Convite aos Grafi teiros 
A DPaschoal, maior rede varejista de serviços automotivos do país, quer 
levar mais arte urbana às suas lojas. Para tanto, organizou o Concurso 
‘Arte na Porta’, aberto a artistas de todo país que tenham ideias criativas 
e talento para executar. Quatro lojas da Linha Leve – duas em São Paulo, 
uma em Guarulhos e uma Campinas – foram escolhidas para ganhar mais 
cor e receber desenho e pintura em suas fachadas. A competição foi or-
ganizada em parceria com a Sherwin-Williams Brasil, que irá ceder tintas 
de alta qualidade e durabilidade para a execução dos projetos artísticos. 
Confi ra vídeo sobre  ação realizada em uma de suas lojas: (https://goo.gl/
KbZs7j). Inscrição e mais informações (www.dpaschoal.com.br).

D - Catho das Modelos
Muitas pessoas têm o sonho de se tornar modelo. Mas esbarram nos 
desafi os e etapas que próprio mercado possui. Por outro lado há diver-

sos agentes, empresários e agências ávidos por ter à mão um casting 
diversifi cado, porém esbarram também na difi culdade que é encontrar o 
perfi l ideal com menor custo. Se há demanda e há oferta dos chamados 
“new faces”, por que não mediar esse encontro? Assim, foi criado o 
Selfi e Models, uma espécie de “Catho” para facilitar a busca por modelos 
para quaisquer tipos de eventos. Ao baixar o app, o usuário escolhe a 
opção “Sou Modelo”. A partir daí o processo é muito simples. Verifi que 
em (http://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.brasilideias.
selfi emodels&hl=pt_BR).

E - Feira de Franquia no Rio
Entre os próximos dias 28 e 30, o Riocentro recebe uma das dez maiores 
feiras de franquias do mundo, a Expo Franchising ABF Rio. É a última 
grande oportunidade do ano para conhecer melhor o mercado antes 
de apostar no próprio negócio, já que cerca de 250 marcas expositoras 
estarão presentes. Os São esperadas mais de 20 mil pessoas interessadas 
em abrir sua primeira franquia e franqueados que já conhecem o setor e 
querem aumentar ou diversifi car os negócios. Os maiores destaques deste 
ano são os novos tipos de franquias como container, foodtruck, home 
offi ce, modelos em que a casa do investidor é o escritório da empresa, 
e a microfranquia, que exige um investimento a partir de R$ 5 mil. Os 
passaportes já estão à venda pelo portal (www.expofranchising.com.br).

F - Estágio na Área Agrícola
A BASF oferece oportunidades de estágio para trabalhar com pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) de novos produtos na área agrícola, atuando 
nos laboratórios da empresa e nas estações experimentais distribuídas 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 29 
pelo site: (www.ciadeestagios.com.br/basf). O processo de seleção, que 
inclui dinâmicas de grupo e entrevistas, é focado em estudantes do último 
ano de agronomia e engenharia agronômica. Os interessados devem ter 
domínio do Pacote Offi ce, inglês intermediário e disponibilidade para 
estagiar 8 horas por dia.

G - Cafeicultura Nacional 
Além de sabor, o café é fonte de renda, de emprego, de desenvolvimento e 
até de uma boa pauta. Sempre presente na mesa do brasileiro, o grão – um 
dos pilares da economia nacional – passa a ser, também, fonte de prêmios. 

E é isso que jornalistas de todo o país estão prestes a descobrir. É que o 
Conselho Nacional do Café acaba de lançar a primeira edição do Prêmio 
Café Brasil de Jornalismo – 2017. O objetivo é reconhecer o trabalho dos 
jornalistas que, além de apreciar um bom cafezinho, estimulam o consumo 
e a continuidade da cafeicultura nacional. Valem todos os textos veiculados 
em revistas, jornais, internet, tv e rádio, a partir de janeiro deste ano. Saiba 
mais em: (http://www.cncafe.com.br/premio-cafe-brasil/).

H - Dia Vascular
O Parque Villa-Lobos realiza neste domingo (17), das 9h às 14h, o 11º 
Dia Vascular de São Paulo, ação de cidadania promovida pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV-SP), com o intuito 
de prestar serviço gratuito à população, por meio do atendimento indi-
vidual, com informações a respeito das doenças vasculares, formas de 
prevenção e tratamento. Tendas de apoio e uma carreta serão usadas 
para o atendimento, onde os médicos farão uma triagem das principais 
doenças venosas e arteriais periféricas e orientarão o público quanto 
aos sinais e sintomas dessas doenças, na intenção de que todos fi quem 
atentos aos perigos de alguns comportamentos de risco e as devidas 
precauções a serem tomadas. Outras informações, tel. 5087-4888 (se-
cretaria@sbacvsp.org.br).

I - Estágio no Governo
Estão abertas pelo CIEE as inscrições para processo seletivo unifi cado 
destinado ao preenchimento de 1.965 vagas de estágio e formação de 
cadastro reserva para órgãos do Governo do Estado de São Paulo, na 
capital e outros municípios do estado. Podem se candidatar estudan-
tes do primeiro ao penúltimo semestre do ensino médio, da educação 
profi ssional de nível médio e do ensino superior de diferentes cursos. 
Os interessados devem se inscrever até domingo (17), no site (www.
ciee.org.br), na opção Estudantes e clicando no logo do Governo do 
Estado de São Paulo. O processo seletivo é composto de uma única fase, 
com aplicação de prova objetiva, para avaliação de língua portuguesa, 
matemática e conhecimentos gerais. 

J - Corrida Trigo é Saúde
Para incentivar o consumo dos produtos derivados do trigo, tais como 
farinha de trigo, pão, macarrão e apresentar ao consumidor fi nal a im-
portância dos carboidratos na alimentação, as principais entidades do 
setor promovem no dia 15 de outubro a 1ª corrida “Trigo é Saúde”, no 
Vale do Anhangabaú. A ação também comemora três importantes datas 
celebradas nos meses de outubro e novembro: o dia do pão (16/10), o 
dia do macarrão (25/10) e o dia do trigo (10/11). Um dos diferenciais 
da corrida é o percurso, que passa por diferentes pontos históricos do 
centro, como o Mosteiro de São Bento, a padaria mais antiga da cidade e o 
Teatro Municipal. Os participantes possuem três opções de modalidades: 
caminhada de quatro km e corrida de quatro e oito km. Mais informações: 
(http://www.yescom.com.br/corridadotrigo/2017/index.asp). 

A - Música para Jovens
Festival voltado para jovens músicos, Imagine Brazil, já abriu inscrições. O 

sos agentes, empresários e agências ávidos por ter à mão um casting 
diversifi cado, porém esbarram também na difi culdade que é encontrar o
perfil ideal com menor custo Se há demanda e há oferta dos chamados

Avanço do varejo aponta para 
consolidação da economia

“É um resultado que mostra que a recuperação econômica está se 
consolidando apoiada por um fator fundamental, que é a queda da 
infl ação”, comenta Alencar Burti, presidente da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), sobre os dados do comércio varejista nacional 
divulgados ontem pelo IBGE.

“A pesquisa registra que o avanço de 3,1% em julho, na comparação 
anual, foi o quarto consecutivo e também o maior. Esse cenário deve 
permanecer, pois a expectativa é de continuidade da queda da infl ação, 
fator que baixa os juros e favorece o salário real, impulsionando o con-
sumo e a retomada da economia”, declara Burti.  Por outro lado, “falta 
muito para atingirmos o nível de 2014, o que vai depender do ritmo de 
retomada do setor nos próximos dois anos”, conclui ele (ACSP). 

A projeção do mercado fi nanceiro para a infl ação está em 3,4% este ano e em 4,2%, em 2018.

A indicação consta da ata 
da última reunião do 
Copom, divulgada ontem 

(12). No último dia 6, o Copom 
reduziu a Selic pela oitava vez 
seguida. Por unanimidade, o 
comitê fez mais um corte de 1 
ponto percentual, de 9,25% ao 
ano para 8,25% ao ano.

“O Copom ressalta que as 
condições econômicas permi-
tiram a manutenção do ritmo 
de flexibilização monetária. 
Para a próxima reunião, caso o 
cenário básico evolua conforme 
o esperado, e em razão do es-
tágio do ciclo de fl exibilização, 
o comitê vê, neste momento, 
como adequada uma redução 
moderada na magnitude de 
fl exibilização monetária”, diz o 
Copom. Acrescenta que “antevê 
encerramento gradual do ciclo”.

Na ata, o comitê avalia que a 
queda nos preços de alimentos 
e da infl ação de bens industriais 
pode  produzir uma trajetória 
de infl ação abaixo do esperado. 
Por outro lado, acrescenta o 
Copom,  uma frustração das 
expectativas sobre a continui-

Falta menos de um mês 
para MEIS aderirem ao 
parcelamento de débitos 

Falta menos de um mês para 
os MEIs (microempreendedores 
individuais) se inscreverem no pro-
grama especial de renegociação de 
débitos referentes ao DASN-Simei 
(INSS, ISS e ICMS). O programa 
permite o parcelamento de dívidas 
dos microempreendedores em até 
120 vezes e possui como prazo fi nal 
de adesão o dia 2 de outubro.

De acordo com a Receita Federal, 
até o momento, aproximadamente 
35 mil, dos cerca de 4,2 milhões mi-
croempreendedores inadimplentes, 
já fi zeram a adesão. Por enquanto, 
foram quitados aproximadamente 
R$ 50 milhões, que representam 
2,94% do saldo devedor (R$ 1,7 
bilhão). Para Valdir Amorim, 
consultor tributário IOB, da Sage 
Brasil, aderir ao programa é uma 
boa oportunidade para os micro-
empreendedores se regularizarem.

“Quitar a dívida permite os micro-
empreendedores recuperarem os 
direitos previdenciários, como o au-
xílio-doença, licença-maternidade, 
além de contribuir para prestações 
da aposentadoria”, completa Amo-
rim. Cerca de 150 mil MEIs devem 
utilizar o parcelamento especial até 
o fi m do prazo, segundo a Receita. 
A solicitação da renegociação deve 
ser feita pelo portal do órgão.

 Os valores acumulados até maio 
de 2016 podem ser divididos em 
até 120 prestações de no mínimo 
R$ 50 cada. Os boletos vencidos 
após esta data podem ser parcela-
dos em até 60 vezes. Pela internet 
em: (www8.receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional/).

O resultado é o melhor em meses de julho desde 2013.

O comércio varejista regis-
trou no mês de julho variação 
nula (0,0 %) no volume de 
vendas em relação ao mês 
anterior, na série livre de 
infl uências sazonais. O resul-
tado ocorre após três meses 
seguidos de aumento. Nesses 
período o varejo acumulou ga-
nho de 2,2%. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divulgada 
ontem (12) pelo IBGE.

A pesquisa mostra que em 
comparação a julho de 2016, 
o volume de vendas subiu 
3,1%, deixando a variação 
acumulada nos sete primei-
ros meses de 2017, em 0,3%. 
De acordo com a gerente 
da PMC, Isabella Nunes, o 
resultado é o melhor em 
meses de julho desde 2013. 
O setor de hipermercados, 
supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 
está entre os três que mais 
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BC indica corte menor de juros e 
fi m gradual do ciclo de reduções
O Copom do Banco Central (BC) deve reduzir o ritmo de cortes na taxa básica, a Selic, e já antevê o fi m 
do ciclo de redução dos juros

dade das reformas e dos ajustes 
necessários na economia brasi-
leira pode elevar a trajetória. O 
comitê lembra que a projeção 
do mercado para a infl ação está 
em 3,4% este ano e em 4,2%, 
em 2018.

“Todos os membros do comi-
tê voltaram a enfatizar que a 
aprovação e implementação das 
reformas, notadamente as de 
natureza fi scal, e de ajustes na 

economia brasileira são funda-
mentais para a sustentabilidade 
do ambiente com infl ação baixa 
e estável, para o funcionamento 
pleno da política monetária 
[decisões sobre a Selic] e para a 
redução da taxa de juros estru-
tural da economia, com amplos 
benefícios para a sociedade”, 
diz o documento.

O comitê destacou ainda  os 
recentes anúncios de privati-

zação e concessões  e investi-
mentos em infraestrutura que 
visam ao aumento de produti-
vidade, ganhos de efi ciência, 
maior fl exibilidade da economia 
e melhoria do ambiente de 
negócios. “Esses esforços são 
fundamentais para a retomada 
da atividade econômica e da 
trajetória de desenvolvimento 
da economia brasileira”, enfa-
tizou (ABr).

Vendas no comércio varejista 
fi caram estáveis em julho

avançaram nas vendas e teve 
variação de 0,7%, entre junho 
e julho. 

Os outros destaques foram 
tecidos, vestuário, calçados( 
0,3%), equipamentos e mate-
rial para escritório, informática 
e comunicação (4,4%). O setor 
de combustíveis e lubrifi cantes 
registrou queda (-1,6%) na 

mesma comparação, como 
também artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(-0,4%) e artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,2%). 
Os três pressionaram ne-
gativamente o indicador do 
comércio varejista de julho 
(ABr).
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É possível sermos nós 
mesmos no contexto 
social e profi ssional

Já parou para pensar 

nos motivos que levam 

pessoas a pautarem sua 

vida no que os outros 

poderão pensar? 

Afi nal, é possível sermos 
verdadeiros no contex-
to social e profi ssional? 

Podemos ser realmente au-
tênticos? Com essas questões 
em mente, convido todos a 
refl etir sobre a importância da 
autenticidade em nosso dia a 
dia. Autêntico quer dizer ser 
aquilo que coincide com você 
mesmo, ser o que é. 

Essa é a defi nição de acordo 
com a etimologia, mas o senso 
de urgência da vida moderna 
parece nos afastar dessa pos-
sibilidade aparentemente tão 
simples: sermos o que somos. 

Às vezes, fi co com a impres-
são de que é uma verdade 
coletiva pensar que se formos 
realmente quem somos, isso 
poderá gerar muitos confl itos. 
Será?

Aproveito a polêmica para 
lançar um desafi o: será que 
temos consciência do que 
estamos realmente fazendo? 

Grande parte da população 
deseja ser o que acha que 
deve ser e não simplesmente 
o que é de verdade. E você? 
Analisando situações cotidia-
nas, tracei a complexa relação 
entre sinceridade e intenção, 
visando identifi car se estamos 
sendo genuínos ou não.

Por exemplo, pense em um 
momento em que falou a ver-
dade para alguém ou para si. 
Você tinha boa intenção? Visa-
va crescimento? Se a resposta 
é sim, você estava coincidindo 
com seu verdadeiro eu e, 
consequentemente, viveu um 
momento de autenticidade. 

Agora avalie um caso em que 
disse a verdade, porém havia 
má intenção. Você fala a ver-

dade, mas o propósito é ruim. 
Quando a proposta é dar um 
choque de realidade, chamo 
isso de momento “maldade”, 
em que expressamos a ver-
dade buscando um resultado 
negativo para o outro.

Relembre então quando 
mentiu, mas fez isso com 
uma “boa intenção”. Você 
não queria magoar, ou achava 
que não tinha o direito de ser 
verdadeiro. Então ocorre o 
momento preguiça, porque ser 
transparente, muitas vezes, dá 
trabalho. Por último, conside-
re uma mentira com uma má 
intenção. Esta é a combinação 
que culmina no momento mal-
dade e eu prefi ro nos poupar 
de exemplos desse tipo.

Considerando tudo isso, 
minha hipótese é que ser le-
gítimo é um desafi o pessoal e 
uma escolha constante. Penso 
que podemos, sim, ser genuí-
nos, mas com mais facilidade 
quando nos sentimos segu-
ros. Portanto, fi ca o desafi o 
de (pelo menos tentarmos) 
exercitar a autenticidade em 
qualquer contexto, pois os 
maiores benefi ciados seremos 
nós mesmos.

A minha experiência tem 
mostrado que ser quem real-
mente somos é na verdade uma 
das formas mais poderosas de 
evitar confl itos. Afi nal, quando 
não preciso fi car fazendo esfor-
ço para ser quem eu não sou e 
muito menos para agradar al-
guém, me torno mais leve, mais 
verdadeiro, mais consistente e 
isso aumenta meu vínculo com 
as pessoas e melhora minhas 
relações interpessoais.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de confl itos e negociação, 

facilitação e treinamento para 
potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas. É sócia 
e palestrante da AlleaoLado, empresa 

focada em palestras, treinamentos e 
consultoria.

Allessandra Canuto (*)
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Integrantes do Sindicato 
Nacional dos Aeroportuários 
(Sina) promoveram ontem 
(12) atos simultâneos em 19 
terminais aéreos no país contra 
o programa de desestatização 
do governo, que pretende 
transferir à iniciativa privada 14 
aeroportos administrados pela 
Infraero. Nesses locais, foram 
espalhadas faixas e cartazes e 
também está sendo distribuída 
uma carta aos passageiros e 
ao público em geral, expondo 
os motivos da insatisfação dos 
manifestantes.

Em São Paulo, o ato se 
concentrou no Aeroporto de 
Congonhas, um dos terminais 
incluídos nos quatro blocos 
de concessão anunciados pelo 
governo. “Nós queremos alertar 
a população sobre o erro que é 
conceder Congonhas ao setor 
privado, porque ele [o aero-
porto] é superavitário, o mais 
rentável da Infraero e banca 
mais de 60% das despesas ge-
radas nos terminais que operam 
com defi cit”, justifi cou Severino 
Macedo, diretor do Sina. 

E que, apesar de terem sido 

reduzidos voos depois da tra-
gédia com o Airbus A320 da 
TAM, em 2007, desde então “o 
número de passageiros só tem 
crescido neste terminal e aqui 
não temos crise”. Em defesa 
do ato, Severino argumentou 
que muitas vezes a população 
é induzida a achar que os servi-
dores públicos são preguiçosos, 
quando, na realidade, “somos 
celetistas de uma empresa 
pública que sustenta o funcio-
namento do terminal”. 

Congonhas é o segundo 
maior aeroporto do país, com 
movimento de 21 milhões de 
passageiros por ano. Além de 
Congonhas, que pela proposta 
do governo é efetuar o negócio 
no primeiro e único lote, estão 
previstas as concessões dos 
terminais do Nordeste (Maceió, 
Aracaju, João Pessoa, Campina 
Grande, Juazeiro do Norte e Re-
cife); de Mato Grosso (Cuiabá, 
Sinop, Ala Floresta, Barra do 
Garça e Rondonópolis) e dos 
aeroporto de Vitória e de Macaé 
(RJ). Só na área de transportes, 
o plano de desestatização deve 
render R$ 8,5 bilhões (aBr).

Em São Paulo, o ato se concentrou no Aeroporto de Congonhas, 

um dos terminais incluídos nos quatro blocos de concessão.

O presidente Temer disse 
ontem (12) que “facínoras rou-
bam do país a verdade” e que 
“bandidos constroem versões” 
em busca de imunidade ou 
perdão de crimes.  A nota da 
Secretaria de Comunicação da 
Presidência foi divulgada um 
dia após à conclusão de um 
inquérito da Polícia Federal 
(PF) que aponta indícios de 
que Temer  tinha o comando 
de uma organização criminosa 
formada por integrantes do 
PMDB da Câmara.

Logo depois de o comunicado 
ter sido divulgado, o mandatário 
participou de uma reunião no 
Planalto com empresários e 
líderes sindicais. Durante seu 
discurso, Temer não falou sobre 
a nota e nem mencionou o re-
sultado das investigações da PF. 
Segundo o relatório enviado ao 
STF, Temer usava de terceiros 
para executar tarefas e teria 
recebido pelo menos R$31,5 
milhões. O parecer poderá 
servir de base para a nova de-
núncia a ser apresentada pelo 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot.

O inquérito cita os ministros 
e auxiliares do presidente como 

Temer: ‘Bandidos constroem versões por ouvir dizer a lhes 

assegurar a impunidade ou alcançar um perdão’, diz a nota.

Carlos Marun é 
escolhido relator 
da CPI da JBS no 
Congresso Nacional

O deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS) foi escolhido ontem 
(12) para ser o relator da CPMI cria-
da para investigar irregularidades 
envolvendo o grupo JBS e a holding 
J&F em operações com o BNDES. 
A comissão também deve apurar 
as condições em que foi fi rmado o 
acordo de delação premiada entre 
os empresários da companhia e o 
Ministério Público Federal (MPF) 
no âmbito da Operação Lava Jato.

A delação resultou nas denún-
cias que envolveram o nome do 
presidente Temer em participação 
de esquema de pagamento de 
propina e troca de favores entre 
os empresários e o governo. Na 
semana passada, as investigações 
sofreram uma reviravolta após a 
divulgação de um áudio de quatro 
horas em que os executivos Joesley 
Batista e Ricardo Saud, da holding, 
acertam a omissão de informações 
aos investigadores. Os executivos 
foram presos preventivamente 
devido aos fatos.

Marun é um dos principais 
aliados do governo Temer e em 
sua campanha recebeu recursos 
de outros candidatos que foram 
fi nanciados pela JBS. O deputado 
nega que se sinta impedido para ser 
relator e que pautará o trabalho da 
comissão pela busca da verdade. 
“Eu me sentiria impedido se eu 
tivesse relação estreita com a JBS, 
coisa que eu não tenho. Então, me 
sinto completamente à vontade e 
tranquilo para o exercício dessa 
relatoria. Tenho uma relação 
estreita com o governo. Mas eu 
vou atuar em cima da verdade”, 
declarou Marun.

O deputado disse ainda que es-
pera que a CPI não se transforme 
em “espetacularização” e palanque 
eleitoral. “Eu desejo que essa CPI 
apresente à população brasileira 
as respostas que a sociedade quer 
saber. Por que A JBS teve tantas 
facilidades junto ao BNDES? Qual o 
resultado de tudo isso? Afi nal, deu 
prejuízo pro banco ou não deu? Se 
suas dívidas previdenciárias têm 
algum tipo de justifi cativa e, em ter-
ceiro lugar, as circunstâncias que 
envolvem este acordo de delação, 
que hoje está aí sofrendo todos os 
tipos de contestação”, disse.

O presidente da CPMI, senador 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), jus-
tifi cou a escolha de Marun por ele 
ser do maior partido da Casa. “O 
PMDB é o protagonista da escolha 
por ser o maior partido na Câmara 
e é o nome indicado do partido e, 
como é costumeiramente aqui, 
que a proporcionalidade fi ca com 
a presidência ou relatoria, então 
eles indicaram o nome de Marun”, 
explicou Ataídes (ABr).

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de-
cidiu ontem (12) abrir inquérito para investigar 
o presidente Michel Temer e o ex-deputado 
federal Rodrigo Rocha Loures, além de mais 
dois empresários, pelos supostos crimes de 
corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. 
O pedido de abertura de investigação foi feito 
pelo procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, para apurar suspeitas de recebimento 
de vantagens indevidas dos envolvidos pelo 
suposto favorecimento da empresa Rodrimar 
S/A por meio da edição do Decreto dos Portos.

O pedido chegou ao Supremo em junho e foi 
remetido ao ministro Edson Fachin. Ao receber 
o processo, o ministro entendeu que o caso 
deveria ser redistribuído a outro integrante da 

Corte por não ter conexão com o inquérito que 
envolve Temer a partir das delações da JBS. 
Nesta semana, a presidente da Corte, ministra 
Cármen Lúcia, determinou uma nova distri-
buição e Barroso foi escolhido o novo relator.

Para Janot, a edição do decreto “contemplou, 
ao menos em parte, as demandas” de Rocha 
Loures em favor da Rodrimar (ABr).

Valter Campanato/ABr
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O ex-procurador Marcello 
Miller disse ontem (12) que 
seu destino foi “previamente 
decidido” pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot. O comentário de Miller 
está em uma petição enviada 
ao STF, na qual pede que Janot 
seja ouvido no processo que 
investiga se ele atuou como 
“agente duplo” em favor da 
JBS durante o período em 
que trabalhava no MPF. Miller 
pediu demissão em abril.

Segundo o ex-procurador, o 
depoimento de Janot poderá 
esclarecer que nunca houve 
pedido para favorecer a JBS. 
Na petição, o ex-procurador 
também colocou seus sigilos 
fi scal e bancário à disposição 
do ministro Edson Fachin, 
e voltou a afi rmar que não 
favoreceu a empresa e não 

O ex-procurador da República 

Marcelo Miller.
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O grupo também se posi-
cionou contra projetos 
que possam prejudicar 

o meio ambiente.
O encontro entregou mais 

de 1,5 milhão de assinaturas 
de cidadãos, recolhidas pela 
internet, contra a decisão do 
governo de liberar a Renca 
para a mineração e reivindi-
cando a proteção da Amazô-
nia e de seus povos. O grupo 
também leu uma carta na qual 
manifestam posicionamento 
contrário a propostas que 
possam signifi car ameaça ao 
meio ambiente. O documento 
foi entregue ao presidente do 
Senado.

“Esta comitiva representa 
uma parcela muito importante 
da população. Nesse sentido, 
nós somos milhares de pes-
soas, num encontro de amor 
suprapartidário, a favor dos 
parlamentares que defendem 
a Amazônia, que está no Brasil 
sob a nossa guarda”, explicou 
a atriz Christiane Torloni. No 
fi m de agosto, o governo publi-
cou um decreto extinguindo a 
Renca. A repercussão negati-
va do caso levou o governo a 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebe o grupo de artistas, representantes indígenas e 

entidades de proteção ao meio ambiente.
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Artistas pedem a Eunício Oliveira 
apoio para manutenção da Renca
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu ontem (12) artistas do grupo 342Amazonia, 
representantes indígenas e entidades de proteção ao meio ambiente, que pediram a revogação do 
decreto que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), localizada entre os estados 
do Amapá e do Pará

anunciar a edição de um novo 
decreto presidencial, consoli-
dando trechos de outras leis 
da área ambiental. 

No entanto, o novo texto 
também passou a ser alvo de 
críticas de especialistas e de 
contestações judiciais. Diante 
de críticas contra a decisão, o 
Ministério de Minas e Energia 
acabou publicando uma por-
taria para suspender por 120 
dias os efeitos do decreto para 
que, neste período, houvesse 

debate sobre o tema. A pro-
dutora cultural Paula Lavigne 
pediu, em nome do grupo, que 
o presidente do Senado pau-
tasse a urgência do projeto de 
decreto legislativo do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) que revoga os efeitos 
do decreto presidencial. “É 
a maneira mais segura para 
anular o decreto”, defendeu.

Após ouvir os artistas, Eu-
nício se prontifi cou a pautar 
a urgência em Plenário nesta 

semana. “Essa matéria será 
pautada. Eu acho que nós 
temos que resolver isso em 
30 dias aqui na Casa. Eu vou 
fazer, na reunião de líderes, 
ponderações com relação ao 
que eu ouvi para que a gente 
tome uma posição com clareza 
em relação a isso. Se depen-
desse só do meu voto, estava 
tudo resolvido”, disse Eunício, 
cuja posição foi elogiada pelos 
artistas e também por Randol-
fe (Ag.Senado).

Ex-procurador pede que 
Janot seja ouvido pelo STF

e precipitação, obviamen-
te, não levou em conta os 
esclarecimentos realizados 
pelo requerente durante seu 
depoimento, o que sugere, 
para dizer o mínimo, que o 
requerimento de decretação 
de cautelares já estava pronto 
anteriormente”, diz a petição.

Na segunda-feira (11), após 
a retirada do sigilo do pedido 
de prisão que foi rejeitado 
por Fachin, veio a público 
que Janot tem provas de que 
Marcello Miller atuou em 
favor do grupo JBS durante 
o período em que trabalhou 
no MPF. Janot indicou que 
e-mails de um escritório de 
advocacia que contratou o 
ex-procurador mostram que 
Miller auxiliou a empresa no 
acordo de leniência com o 
órgão (ABr).

participou da força tarefa das 
investigações que envolveram o 
grupo J&F, controlador da JBS.

Miller também criticou o 
pedido de prisão assinado por 
Rodrigo Janot, que foi rejeitado 
pelo ministro Fachin. “A hetero-
doxia no procedimento adotado 
pelo eminente procurador-
-geral da República foi, ao que 
parece, fruto de açodamento 

‘Facínoras roubam a verdade’, 
reage Temer sobre acusações

Moreira Franco e Eliseu Padi-
lha, os ex-presidentes da Câma-
ra, Eduardo Cunha e Henrique 
Eduardo Alves, e o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima. De acordo 
com o comunicado, o “Estado 
Democrático de Direito” serve 
para preservar a integridade do 
cidadão e coibir “barbárie da 
punição sem provas”. Contudo, 
segundo o comunicado, o “Bra-
sil vem assistindo exatamente 
o contrário”.

“Facínoras roubam do país a 
verdade. Bandidos constroem 

versões por ouvir dizer a lhes 
assegurar a impunidade ou al-
cançar um perdão, mesmoque 
parcial, por seus inúmeros 
crimes. Reputações são des-
troçadas em conversas embe-
bidas em ações clandestinas”, 
ressalta a nota. O comunicado 
ainda critica a criminalização de 
ações que eram legais, como o 
fi nanciamento empresarial das 
campanhas políticas. “Muda-
-se o passado sob a força de 
falsos testemunhos”, diz a nota 
(ANSA).

Aeroportuários 
promoveram atos 

contra a privatização

STF abre inquérito para investigar Temer e Loures



A economia brasileira 

encolhe desde 2014

Até o momento, o PIB 
per capita teve uma 
contração de -9%, ou 

seja, o valor da riqueza cor-
rente por habitante vem di-
minuindo. As projeções para 
2017 indicam que a economia 
permanecerá estagnada, o 
que signifi ca que o PIB per 
capita amargará nova queda, 
uma vez que a população 
continuará crescendo. 

Nessa dinâmica recessiva, 
o país seguirá fechando es-
tabelecimentos; fomentan-
do a desnacionalização da 
economia, com a venda de 
empresas públicas e priva-
das, de reservas naturais e de 
outros ativos; promovendo o 
desmonte do Estado, das po-
líticas públicas e subtraindo 
direitos sociais; fragilizando 
os espaços de diálogo social e 
de democracia participativa; 
subordinando cada vez mais 
o desenvolvimento produtivo 
ao interesse da riqueza fi nan-
ceira; destruindo instituições 
públicas que promovem e 
sustentam o desenvolvimen-
to econômico e social. 

Desemprego, arrocho sala-
rial, informalidade, pobreza, 
violência e desigualdade são 
fenômenos que crescem e se 
espalham no território. Para 
os setores que construíram e 
viabilizaram o atalho ao po-
der central, o impeachment 
era um mal necessário, que 
geraria otimismo, reverteria 
as expectativas e mobilizaria 
a vontade do capital, espe-
cialmente internacional, para 
investimento e ampliação 
da capacidade produtiva da 
economia. O crescimento 
também faria com que fossem 
esquecidas as violências às 
instituições de nossa com-
balida democracia.

Entretanto, a vida insiste 
em se revelar muito mais 
complexa, porque (a) ho-
mens e mulheres, com as 
instituições e organizações 
de que dispõem em cada 
contexto, resistem e insis-
tem em outros caminhos; 
(b) os poderosos interesses 
de investidores, empresas 
e estados pelas riquezas 
aqui existentes atuam em 
múltiplos espaços e jogam 
com diferentes iniciativas e 
recursos; (c) a capacidade 
de a sociedade civil construir 
unidade a partir do bem co-
mum e do interesse geral é 
frágil, lenta e permeada por 
múltiplos interesses contra-
ditórios.

A crise política e institucio-
nal se agrava a cada novo fato 
e, com seus desdobramentos, 
tem revelado a profundidade 
e extensão da corrupção. Há, 
portanto, inúmeras práticas a 
serem eliminadas no mundo 
das empresas e na governan-
ça do Estado, e muitas pesso-
as a serem punidas. Contudo, 
as formas de enfrentar esse 
problema, que resultam do 
avanço institucional dos 
últimos 10 anos, têm sido 
utilizadas para imobilizar e 
destruir a capacidade produ-
tiva de setores estratégicos 
da economia nacional. 

Esses setores e empresas 
reúnem competência técnica 
– conhecimento, pesquisa, 
engenharia, inovação, tec-
nologia etc. – construída há 
décadas e com vultosos inves-
timentos, processo de longo, 
contínuo e árduo trabalho. 
Se o combate à corrupção 
deve gerar, de um lado, nova 
governança e relacionamen-
tos entre os setores público 
e privado, precisa também, 
de outro, permitir e impul-
sionar as organizações para 
produzir, com outros tipos 
de controle. 

Destruir os milhares de 
empregos, paralisar as obras 
em curso, aniquilar projetos, 
desmobilizar competências e 
capacidades é abrir mão de 
valiosíssimos e essenciais 
instrumentos nacionais de 
desenvolvimento. A crise 
institucional, no entanto, 
não é o único problema do 
momento. A política econô-
mica desmobiliza e destrói a 
capacidade do Estado para 

induzir e promover o inves-
timento público e privado 
(recursos e instituições), 
retirando do governo o poder 
de conduzir o país para a saída 
da crise e oferecendo-a como 
oportunidade para o mercado 
promover um novo arranjo 
para a valorização do capital 
fi nanceiro. 

Há coerência nessa estraté-
gia, pois o objetivo é impedir, 
no futuro próximo ou longín-
quo, qualquer iniciativa de 
construção de um projeto de 
desenvolvimento nacional, 
orientado por uma inserção 
internacional soberana. De-
semprego e arrocho salarial, 
crédito extorsivo e endivida-
mento das famílias retiram o 
protagonismo econômico do 
mercado interno de consu-
mo. Lucros em queda, juros 
proibitivos, demanda conge-
lada paralisam as atividades 
produtivas. 

Um mundo que pretende 
vender mais do que comprar 
fragiliza as exportações de 
manufaturados, já afetadas 
pela desindustrialização e 
prejudicadas pelo câmbio 
intencionalmente valorizado. 
Não há tração interna para 
a economia crescer. A crise 
política, que se agrava com 
mais denúncias de corrupção, 
aprofunda ainda mais o poço. 
A experiência internacional 
mostra que não se elimina 
defi nitivamente a corrupção 
e que esta, infelizmente, é um 
problema que atinge a todos 
os países. 

O que cada sociedade faz 
é construir instituições e 
práticas para combater este 
problema, além de punir os 
responsáveis, de maneira 
permanente e incondicio-
nal. É uma tarefa muitíssi-
mo complexa, que requer 
grande legitimidade social e 
política, imenso esforço ins-
titucional e vontade coletiva 
para enfrentar as mazelas 
do presente, com um olhar 
determinado para o futuro. A 
indignação não deve dar lugar 
ao ódio na construção desse 
futuro, pois esse caminho 
inevitavelmente conduz ao 
desastre.

A transição para outro 
caminho é, na verdade, uma 
construção política bastante 
delicada, a ser levada com 
extremo cuidado para que a 
sociedade não venha, nova-
mente, a se tornar a grande 
vítima. A natureza dessa 
crise institucional amplia os 
desentendimentos e difi culta 
a construção de um outro 
futuro, em que haja cresci-
mento, inclusão e relações 
transparentes entre os seto-
res privado e público.

A saída é encontrar, nos 
marcos constitucionais e por 
meio da democracia – efeti-
va - a legitimidade para uma 
transição na qual o combate 
à corrupção seja usado como 
alavanca para novo patamar 
de desenvolvimento.

Essa saída é essencialmen-
te política, ou seja, requer a 
pactuação de novas relações 
sociais, regras, instituições, 
práticas de governança e 
de gestão do uso do recurso 
público. 

E mais: será necessário 
afirmar o sentido e o con-
teúdo de um projeto de 
desenvolvimento nacional 
que indique a dinâmica 
produtiva da economia 
brasileira e a centralidade 
do Estado como promotor 
e coordenador de novas 
práticas que incentivem 
o crescimento econômico 
e ajudem no equilíbrio da 
relação capital e trabalho.

Na democracia, somente a 
legitimidade da escolha das 
urnas, precedida de amplo e 
profundo debate, pode abrir 
caminhos para a transição 
rumo a trajetórias que en-
frentem e superem a crise 
política e permitam retomar 
o crescimento econômico e 
o desenvolvimento social. 
Precisamos parar de afundar 
e jogar a escada que permitirá 
a saída do poço, a retomada.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Superação da crise 
exige transparência e 

participação social
Clemente Ganz Lúcio (*)
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DIARISTA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO
Pessoa física possui um prédio residencial composto de 12 apar-
tamentos e contrata diarista para limpeza da área comum 02 dias 
por semana. Existe vínculo empregatício? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTIC A TEM ESTABILIDADE APÓS 
ACIDENTE DE TRABALHO?

O parágrafo único do art. 7° da CF equiparou a trabalhadora doméstica 
aos demais trabalhadores fazendo jus a direitos que antes não tinham 
por ausência de previsão legal. Com advento da LC 150/2015 foram 
equipados tais direitos e, de acordo com o art. 37 da Lei Complementar 
150/2015 combinado com o inciso II do art. 18, §1° do art. 18, art. 19 e art. 
21-A todos da Lei 8.213/1991, referida trabalhadora goza estabilidade.

AGRESSÃO FÍSICA DENTRO DA EMPRESA
Funcionário com estabilidade de trabalho por conta de CAT se envolve 
em briga dentro da empresa e desestabiliza totalmente a equipe, pode 
ser demito por justa causa, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADERIR AO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE SALÁRIOS
Quais os critérios para que a empresa possa aderir ao programa 
do governo de redução de salários (30%)? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ANTECIPAR O PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO 
ANTES DAS FÉRIAS?

Esclarecemos que a legislação trabalhista é omissa quanto ao 
momento da concessão do abono pecuniário, se antes ou após 
ao gozo das férias. Desta forma, entendemos não haver impedi-
mento na concessão do abono pecuniário antes da efetivo gozo 
das férias, salvo previsão em contrário em convenção coletiva.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de maio de 2016
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, por conferência telefônica: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina Trujillo Angiolucci.
3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Martim Prado Mattos, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião 
Salem, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) -
panhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 (em conjunto, as “Demonstrações Financeiras da Companhia”),
para posterior apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), bem como autorizar a publicação das
Demonstrações Financeiras da Companhia; e (b) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão
das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto
segue: (a) aprovar e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, para posterior apreciação dos acionistas em 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; e (b) autorizar os
administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Martim Prado Mattos (Presi-
dente), Juliana Aguinaga Damião Salem (secretária). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina
Trujillo Angiolucci. Barueri, 12 de maio de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Martim Prado Mattos - Presidente, Juliana
Aguinaga Damião Salem - Secretária. JUCESP nº 366.636/16-9 em 17/08/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COOPERAF – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
AGENTES FUNENÁRIOS DE SÃO PAULO

CNPJ: 22.534.784/0001-70  NIRE: 35400172851
EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃO

O Presidente da COOPERAF – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES FUNENÁRIOS DE
SÃO PAULO, no uso das atribuições e Lei 5764/1971, convoca todos os cooperados, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de setembro de 2017, na Rua General Bitencourt, nº
346 – centro – Osasco/SP, CEP. 06.016-045. As 19:00 horas em 1ª convocação, com a presença  de
2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª convocação as 20:00 horas, com a presença de metade mais
1 dos associados, em 3ª convocação as 21:00 horas com a presença de no mínimo 4 (quatro) associados,
para a seguinte pauta: Item I – FUNDAÇÃO DA SUBSEDE à Av. Brigadeiro Luis Antonio, 269 a 283 -
Bela Vista - CEP: 01317-000 - São Paulo-SP.  OSASCO, 12 DE SETEMBRO DE 2017.

       NATANAEL FIALHO DA SILVA – PRESIDENTE.

X-Mediagroup S/A
CNPJ/MF 03.211.814/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas Da X-Mediagroup S/A a se reunirem na 
Rua Antonio Tavares, nº 221 - Cambuci - Cep 01542-010, em São Paulo, no dia 25 de 
setembro de 2017 às 10h, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) mudança da sede social; b) reforma do estatuto social; 
c) eleição da diretoria; d) outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 11 de setembro de 2017
Francisco Fanizzi Neto - Diretor Presidente

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0348189-15.2009.8.26.0100 (USUC 1438) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeira de 
Emília Antônia da Conceição Paes, a saber: Orilda Marianna Bongiovani; Carmine Zambelli, Olga 
Roque da Silva Zambelli, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro Delazari e Miriam 
Galletti Delazari ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Álvares Fagundes, nº 558 - Americanópolis - São Paulo - SP, com área de 
576,85 m², contribuintes nºs 091.415.0003-2 e 091.415.0071-7, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª Vara de Registros Públicos do Fórum Central Cível – Comarca de São Paulo.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO
Nº 1082693-30.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Emygdio Campanella e s/m Olimpia Zini Campanella, Francisco Beck e s/m Alice
Hildegard Beck, Espólio de Affonso de Barcellos Coimbra, por seu invent. Roberto Claudio de Brito
Coimbra, José Evaldo Barros e s/m Maria das Graças Barros, Guilherme Praun de Moraes e s/m
Alzira Paganini de Moraes, Roberto Angelo e Flavia Teresa Ferreira, José Evaldo Barros e s/m Maria
das Graças Barros, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que ARTHUR HENRIQUE DE MORAES NETO, CRISTINA LEMOS DE
CARVALHO MORAES ajuizaram a  ação de USUCAPIÃO, visando o domínio sobre o imóvel situado
à Rua dos Continentes, 531/09/11/13 Quadra D, Artur Alvin, São Paulo/SP - Contribuinte nº
113.470.0005-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias. 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. 2ª Vara de Registros Públicos.                                                                         (13 e 14)

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP
Edital de 1ª e 2ª Praça DE BEM IMÓVEL e para intimação dos executados DCG INCORPORADORA 
LTDA com a atual denominação, CGN CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 44.020.907/0001-98) e 
demais interessados, expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial (despesas condominiais), 
requerida por CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DOS PÁSSAROS (CNPJ 00.209.435/0001-
40). Processo digital nº 1012496-48.2017.8.26.0002. O Dr. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER que, com fulcro no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, através da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 27 de outubro de 2017, às 
15h45min, e com término no dia 01 de novembro de 2017, às 15h45min, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 01 de novembro de 2017, às 15h46min, e com término no dia 21 de novembro 
de 2017, às 15h45min, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação, o imóvel abaixo 
descrito, conforme condições de venda estabelecidas no Provimento nº 1625/2009 do TJ/SP e da 
Resolução nº 236/2016 do CNJ. O imóvel abaixo descrito, conforme condições de venda constantes 
do presente edital. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Apartamento nº 12, localizado no 1ª andar do 
Edifício Pintassilgo ou Bloco 1B ou Ala B do Bloco 01 integrante do CONJUNTO RESIDENCIAL 
MORADA DOS PÁSSAROS, com entrada pelo nº 1.900 da Estrada Pirajussara – Valo Velho, no 
Bairro Pirajussara, 29º Subdistrito – Santo Amaro/SP, com a área útil de 51.900m², nesta já incluída 
a área de 11,250m² correspondente à vaga nº 10 na garagem descoberta localizada a nível do 
térreo, e a área comum de 49,321m²., perfazendo a área total de 101,221m², correspondendo-lhe 
uma fração ideal de 0,00427 no terreno condominial. Contribuinte nº 184.252.0001-05 (em área 
maior). Objeto da matricula nº 261.947 no 11º CRI da Capital /SP. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 
161.740,03 (setembro/2017- Valor de atualização monetária pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo), cujo valor será atualizado até a data da efetiva praça. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 
24.518,35 (março/2017). Conforme planilha de cálculos, o imóvel possui débitos no valor de R$ 
67.144,50. ÔNUS: Av.8 (31/05/2017) Penhora Exequenda. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelos 
leiloeiros Dora Plat, JUCESP nº 744 e Jhonni Balbino da Silva, JUCESP nº 795, acompanhados pelo 
gestor e leiloeiro Fabio Zukerman, JUCESP nº 719. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO: 
O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, bem como da comissão 
do leiloeiro (fixada em 5% - cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o 
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável. Cabe ao 
Juízo responsável a expedição de guia de levantamento da comissão devida ao gestor. A comissão 
do gestor será depositada nos autos e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão 
arquivadas em classificador próprio, conforme determinação do parágrafo único do artigo 267 do 
Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 11/02/2014. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
pessoalmente perante o Oficio onde estiver ocorrendo à ação, ou no escritório dos leiloeiros oficiais, 
localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone 
(11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, DCG INCORPORADORA 
LTDA com a atual denominação, CGN CONSTRUTORA LTDA e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como a decisão 
proferida nos autos, datada em 31/08/2017. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente 
de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto eventuais 
débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, mediante apresentação de extrato pelo 
arrematante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra, sendo que todos os atos atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames e 
imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao MM. Juízo da causa. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14 de agosto de 2017.

As pessoas acima de 60 
anos estão mais ativas 
e sociáveis e querem 

ser mais participativas na so-
ciedade. A idade é vista como 
um renascimento, apesar da 
difi culdade de se planejar e pen-
sar no longo prazo – resultado 
de experiências e difi culdades 
vividas em tempos de recessão.

Isso é o que revela um estudo 
conduzido pela Consultoria 
Estratégica IN, que apresenta 
novas perspectivas sobre o 
comportamento da terceira 
idade no século XXI.  Segundo 
Fábio Milnitzky, CEO da IN e 
responsável pela pesquisa: “o 
conhecimento a respeito da 
terceira idade no Brasil ainda é 
um campo em formação e está 
se transformando neste exato 
momento. Entender e traba-
lhar com esse novo cenário, 
conhecendo as necessidades 
e desejos que nascem com ele 
e monitorando a sua evolução, 
traz oportunidades, diferencia 
as empresas e possibilita a cons-
trução de um relacionamento 
que pode trazer um impacto 
real para a vida dessa geração”. 

Conheça as nove principais 
características do novo idoso:
 1) A terceira idade é vista 

como um renascimento 
- As responsabilidades e 
a pressão diminuem com 
a idade: os fi lhos já estão 
criados e muitos objeti-
vos já foram alcançados. 
Lidar com essa nova fase, 
diferente de tudo o que 
viram antes, é considera-
do o renascimento para 
uma nova vida. 

 2) Existe uma dificuldade 
com o planejamento de 
longo prazo - Não são 
parte do cotidiano dessa 
geração, que prefere viver 
um dia após o outro, sem 
muito compromisso, como 
consequência da diminui-
ção das responsabilidades 

Estudo revela as 9 principais 
características do idoso do século XXI
A imagem do idoso sedentário e acomodado está fi cando no passado. A faixa etária que mais cresce 
no Brasil já enxerga a perspectiva da chegada aos 100 anos, faz parte da primeira geração de mulheres 
dedicadas exclusivamente à carreira a se aposentar e busca envelhecer ao lado dos amigos

associados a hospitais. 
As imagens devem ser 
aspiracionais e próximas 
dos interlocutores. A 
escolha das pessoas, sua 
expressão e posição na 
imagem, o ambiente do 
entorno e as cores da 
comunicação devem ser 
escolhidas com cuidado. 

 8) Design a favor da inclusão 
- Ambientes acessíveis 
vão muito além de barras 
de apoio em banheiros 
separados. O verdadeiro 
design inclusivo é aquele 
que funciona para dife-
rentes públicos ao mesmo 
tempo, sem segregação 
- os idosos do século XXI 
querem usar os mesmos 
ambientes que todo mun-
do. Sinalizações gran-
des e com um contraste 
relevante, rampas que 
acompanham escadas, 
balcões de atendimento 
com variações de altura 
e mesas acessíveis são 
exemplos de boas práticas 
que devem ser considera-
das pelo mercado. 

 9) Aposentadoria, não! - 
Mais que um meio de 
ganhar salário, o trabalho 
é uma forma de construir 
a vida social, ter relações, 
conversas, se sentir infor-
mado e participando da 
sociedade. Nas classes 
mais baixas as pessoas 
continuam trabalhando 
na velhice por necessi-
dade; já pessoas que pos-
suem maior tranquilidade 
fi nanceira trabalham por 
desejo. Nos dois casos 
existem aspectos simbó-
licos de pertencimento 
e reconhecimento como 
útil. Ninguém gosta de ser 
considerado inútil ou um 
peso morto. 

Fonte: Consultoria Estraté-
gica IN.

e também do contexto em 
que cresceram. 

 3) Viagens e estudos são 
muito desejados - Entre 
as atividades que a terceira 
idade mais gostaria de 
fazer destacam-se viajar e 
estudar. Hoje, essas ativi-
dades não acontecem por 
difi culdades fi nanceiras ou 
limitações de saúde. Mo-
delos fl exíveis e acessíveis 
poderiam ajudá-los a con-
cretizarem seus desejos. 

 4) Grupos menos con-
vencionais começam a 
ganhar relevância - O 
arquétipo do idoso tra-
dicional – sedentário e 
acomodado – está cada 
vez mais distante. Exis-
tem grupos que buscam o 
envelhecimento saudável 
e ativo e optam por um 
estilo de vida que in-
clui esportes, saída com 
amigos e viagens sempre 
que possível. Alguns es-
colhem, inclusive, morar 
juntos como forma de se 
ter companhia e auxílio. 

 5) Quarta idade faria mais 
sentido! - Quando a po-
pulação tinha uma expec-
tativa de vida mais baixa, 
o termo terceira idade, 
para classifi car pessoas 
acima de 55 ou 60 anos, 

parecia adequado. Hoje, 
com pessoas esperando 
viver até os 100 anos, ele 
é pouco representativo. 
Uma pessoa de 60 anos 
não se identifi ca como 
parte do mesmo grupo 
de uma pessoa com mais 
de 80. Assim, os próprios 
entrevistados concordam 
que o termo quarta idade 
faria mais sentido. 

 6) Individualidade acima de 
tudo - A melhor forma de 
se referir a alguém da ter-
ceira idade é chamando 
pelo próprio nome ou por 
características que digam 
respeito à sua própria 
personalidade, e não à 
sua idade, evitando ró-
tulos. O termo mais bem 
aceito é experiente. Ou-
tros termos aceitos são 
senhor, idoso e terceira 
idade. Os menos aceitos 
são: melhor idade, madu-
ro, ancião, tio e velho. 

 7) As imagens devem ser 
bem cuidadas e aspiracio-
nais - Uma série de cui-
dados devem ser tomados 
na escolha de imagens 
para comunicações com 
a terceira idade para 
que não causem repulsa. 
Ambientes com muito 
branco, por exemplo, são 
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Programa Profi ssão 

Cidadão, com 

apoio da Junior 

Achievement, treinará 

400 estudantes em 

tecnologia e linguagem 

de programação; 

desafi o é estimular a 

criatividade e inovação

A SAP Brasil e a Prefei-
tura de São Paulo, por 
meio da Secretaria 

Especial de Relações Gover-
namentais, Secretaria das Pre-
feituras Regionais, Secretaria 
Inovação e Tecnologia e da 
PRODAM, com o apoio da ONG 
Junior Achievement, anuncia 
a realização do Latin Code 
Week, uma das iniciativas do 
Programa Profi ssão Cidadão. 
Focado em tecnologia e lin-
guagens de programação para 
a capacitação de 400 jovens 
estudantes de São Paulo, com 
faixa etária entre 16 a 25 anos, 
a ação terá inscrições abertas 
e gratuitas de 5 de outubro a 7 
de dezembro. Os treinamentos 
serão inteiramente gratuitos 
e acontecerão nos meses de 
dezembro de 2017 e janeiro 
de 2018.

"Iniciativas como o Latin 
Code Week, além de contri-
buírem decisivamente para a 
inclusão social e digital da nova 
geração, plantam sementes de 
inovação que vão se multiplicar 
e resultar em soluções criativas 
para vários setores da socieda-
de, inclusive para a própria ad-
ministração pública", destaca 
Cristina Palmaka, presidente 
da SAP Brasil.

O Programa Profi ssão Cida-
dão formula políticas públicas 
para o fortalecimento direto ou 
indireto das atividades econô-
micas, sensibilizando, fomen-
tando e regulando seu desen-
volvimento de forma criativa, 
inovadora e transversal entre 
os entes da administração 
pública , a inciativa privada e 
o terceiro setor, com o intuito 
de conectar os munícipes com 
a administração municipal e 
ampliar possibilidades para o 
alargamento do conhecimento 
dos habitantes da cidade, ex-

plica Bruno Covas, Vice Prefei-
to e Secretário das Prefeituras 
Regionais.

Com recursos estruturais 
das Prefeituras Regionais de 
São Paulo e da UniCEU asse-
gurados, o Latin Code Week 
receberá os estudantes nas 
seis grandes etapas, descen-
tralizadas nas quatro Macro 
Regiões da cidade. "Cada etapa 
terá um grupo de 60 jovens, 
subdivididos em grupos de seis 
ou sete componentes", explica 
Milton Flávio, subsecretário 
de Relações Governamentais. 
Serão 20 horas de capacitação 
para cada um, distribuídas ao 
longo de uma semana, sempre 
às tardes"

"Nossa preocupação foi a 
de produzir um conteúdo que 
envolvesse também o desen-
volvimento de habilidades 
não cognitivas, como Design 
Thinking, comunicação e 
trabalho em equipe, para 
jovens que buscam qualifi ca-
ção técnica profi ssional que 
ampliem as oportunidades de 
colocação no mercado, desta-
ca o presidente da PRODAM, 
Rogério Brecha.

Além das ofi cinas de treina-
mento, os participantes terão 
como desafi o desenvolver o 
protótipo de uma solução para 
um problema previamente 
determinado pela organização, 
ligado à gestão pública. "Cada 
etapa terá um projeto vence-
dor, e os escolhidos participa-
rão de uma grande fi nal em 
março de 2018", explica Bety 
Tichauer, presidente da ONG 
Junior Achievement. "As ideias 
de aplicativos serão avaliadas 
por uma banca e premiadas 
conforme sua viabilidade como 
um verdadeiro negócio". 

Os responsáveis pelos trei-
namentos serão monitores 
especializados e funcionários 
voluntários da SAP e da PRO-
DAM. No total, devem ser mais 
de 8000 horas de capacitação, 
mais de 50 profi ssionais envol-
vidos e 1200 horas de volunta-
riado. A metodologia do Latin 
Code Week foi desenvolvida 
em conjunto pela SAP e a 
Junior Achievement.

SAP e Prefeitura de São Paulo 
lançam o Latin Code Week
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Fotos: Divulgação

Especial

Helena Martins/Agência Brasil

Neste ano, o silêncio que ronda o tema foi quebrado 
com a divulgação do Baleia Azul, o jogo virtual que 
envolveria o estímulo às mutilações corporais de 

jovens e até ao suicídio. O game virou tema de novela e mes-
mo de operação da Polícia Federal, que prendeu acusados 
de aliciar crianças e adolescentes por meio do Baleia Azul.

O fato trouxe à tona uma realidade comum: a ocorrência 
do assédio virtual, também chamado de cyberbullying. O 
debate sobre o delicado tema é estimulado este mês, no 
âmbito do Setembro Amarelo, para sensibilizar a sociedade 
para a prevenção ao suicídio.

Além do jogo, casos como o do jovem americano Tyler 
Clementi, de 18 anos, que se suicidou após ter fotos ínti-
mas divulgadas pelo colega de dormitório, e da britânica 
Hannah Smith, de 14 anos, que se matou após receber 
ofensas na rede, têm chamado a atenção de pesquisadores 
e instituições públicas.

Segundo o integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Suicídio e Prevenção (GEPeSP), Pablo Nunes, não há 
estudos confi áveis que comprovem a ligação direta entre 
crescimento do número de suicídios e ataques nas redes 
sociais. No entanto, indícios dessa relação pedem atenção 
ao ambiente online.

“O fato é que a popula-
rização da internet tem 
propiciado a circulação de 
informações sobre métodos 
de se suicidar e a prolifera-
ção de grupos de pessoas 
em sofrimento. Nesses 
grupos, os participantes 
discutem meios, lugares e 
'encorajam' uns aos outros. 
No caso da automutilação, 
são centenas as páginas e 
grupos dedicados. Em muitas escolas o fenômeno já virou 
problema sério”, explica Pablo Nunes.

Além disso, o pesquisador destaca que o anonimato  faz 
das mídias sociais um ambiente favorável para ataques.

Segundo o Safernet, organização não governamental 
(ONG) que recebe denúncias sobre crimes que ocorrem 
na internet, em 2016, 39,4 mil páginas da internet foram 
denunciadas por violações de direitos humanos, que incluem 
conteúdos racistas, de incitação à violência, que contém 
pornografi a infantil, etc. A ONG, que também oferece apoio 
às vítimas de crimes que ocorrem na internet, registrou no 
ano passado 312 pedidos de orientação e auxílio relaciona-
dos à intimidação ou discriminação na rede. 

A mesma quantidade de solicitações de apoio às vítimas 
do vazamento de fotos e vídeos íntimos, prática conhecida 
como sexting, foi registrada. Foi a primeira vez que o cy-
berbullying ocupou o primeiro lugar no ranking dos motivos 
que levaram a pedidos de ajuda. Já 128 casos relataram 
sofrimento devido a conteúdos de ódio e violência.

Crescimento de ataques virtuais 
acende alerta sobre suicídio

Apesar de ser um grave problema de saúde pública, 
com tendência de crescimento nos próximos anos, pois 
acompanha a expansão de doenças como a depressão, 
o suicídio ainda é um tabu no Brasil. Difi culdade de 
obter dados, preconceito e medo de estimular a prática 
ao falar sobre ela são fatores que difi cultam a discussão 
e o desenvolvimento de políticas públicas, segundo 
estudos e especialistas consultados.

Parte da campanha Setembro Amarelo, ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, 
marcou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, comemorado no último dia 10.
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Ataques 
virtuais

A consultora em políticas 
LGBT (lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transe-
xuais) e Direitos Humanos 
Evelyn Silva, de 43 anos, foi 
diagnosticada com depres-
são severa há mais de dez 
anos. Desde julho, a situação 
piorou depois que sofreu 
uma série de ataques na rede. Colunista de um site femi-
nista, ela escreveu um texto sobre problemas recorrentes 
em relações entre lésbicas e bissexuais. A repercussão do 
texto veio junto a diversas mensagens violentas.

“O tema é polêmico, mas foi muito mais do que isso. 
Eu recebi mensagens de violência muito complicadas, de 
pessoas que eu não conheço, a maior parte da mensagem 
tinha cunho lesbofóbico. Chegaram a ameaçar a revista 
porque ela estaria dando guarida para uma 'bifóbica'”, 
relata a militante de direitos LGBT, que já havia sofrido 
ameaças de morte e “estupro corretivo” nas redes vindas 
dos chamados haters, pessoas que postam comentários de 
ódio na internet.

“É ódio puro. As pessoas não têm a menor ideia de quem 
você é, mas elas estão ali 
colocando para fora uma 
opinião que elas nunca ex-
pressariam pessoalmente”.

Muitas mensagens eviden-
ciavam que as pessoas não 
haviam lido o texto, pois 
faziam referência a temas 
não abordados nele. Evelyn 
também foi alvo de uma série 
de pedidos de bloqueio no 
Facebook, que acabou sus-

pendendo sua conta por 24 horas e, depois, por 72 horas. 
Apesar de ter buscado explicar a situação à empresa, não 
obteve nenhuma resposta.

Depois dos ataques, Evelyn decidiu se afastar das redes 
sociais, o que não impediu, entretanto, que ela enfrentasse 
crises de transtorno de ansiedade e pânico, o que difi culta-
ram atividades básicas como trabalhar e sair de casa. “Bati 
no fundo do poço”, afi rma.

Monitoramento dos parentes
Evelyn revela que outros problemas ajudaram a reforçar 

o quadro de doenças e que ela chegou a pensar em come-
ter suicídio. Para evitá-lo, ela passa por um tratamento 
com monitoramento, uma técnica que envolve a presença 
constante e acolhedora de uma rede de amigos e parentes.

A consultora acredita que falar e expor a situação é 
importante para quebrar o tabu sobre o tema. A opinião é 
compartilhada por Pablo Nunes. “Preferir manter o suicí-
dio no desconhecimento auxilia na manutenção do tabu, 

sendo mais difícil traçar 
ações de prevenção e sen-
sibilização”.

O pesquisador explica 
que uma cobertura respon-
sável da mídia, em vez de 
produzir o temido efeito de 
contágio, é considerada im-
portante pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
que oferece manuais e trei-
namento para jornalistas 
sobre como reportar casos.

Ao falar sobre suicídio, é 
preciso que também sejam 
apontados mecanismos de 
prevenção.

No ambiente da rede, isso 
começa com a adoção de 
mecanismos de proteção, 
como uso de aplicativos 
seguros para compartilha-

Apesar de ser um grave problema de saúde pública, o suicídio ainda
é um tabu no Brasil.
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mento de fotos íntimas para pessoas conhecidas; cuidados 
com senhas; denúncias de agressores; busca de delegacias 
especializadas, quando necessário, e, principalmente, 
informação.

“Um adolescente que sabe como funciona determinado 
aplicativo, que entende as questões relacionadas ao anoni-
mato e enxergue os potenciais prejuízos de um vazamento 
de informações pessoais possa ter, será um indivíduo que 
certamente prevenirá que situações como essas aconteçam”, 
defende o pesquisador.



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

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Adeus, Netfl ix
A faculdade não ensina 

- confesso que foi mais 

um aprendizado dos 

últimos dois anos 

gerando estratégias para 

empresas do segmento 

fi nanceiro

Mas uma das máximas 
que aprendi ao ver 
movimentações de 

empresas ao longo de quase 13 
anos de experiência, inclusive 
sendo coadjuvante de fusões e 
aquisições, é que o capitalismo 
vive de ciclos de implosão e 
explosão.

Talvez a maioria não com-
preenda de cara, então aqui 
vai uma explicação bem lúdi-
ca: entendam como explosão 
a constituição de empresas 
que mudam a característica 
de um setor, ou mesmo criam 
novos segmentos da economia. 
Pesquiso hoje para um cliente 
que desenvolve soluções para 
o mercado de bioplásticos, 
em franca expansão de parti-
cipantes frente a um oligopó-
lio de grandes organizações 
que desenvolvem plásticos a 
partir do petróleo. Isso muda 
um mercado, assim como 
os aplicativos-plataforma de 
transporte urbano, como Uber 
e 99 que "liquidaram" as coo-
perativas de taxis e motoristas 
mundo afora.

O problema é que não raro o 
mercado não suporta a quan-
tidade ou o porte dos novos 
entrantes. O lucro ou a expan-
são do consumo disponível em 
certos segmentos não sustenta 
um grande número de com-
petidores. Um dos casos mais 
notórios é são os food trucks: 
depois da explosão de veículos 
em 2014, hoje estima-se que 
metade dos empreendedores 
quebraram ou partiram para 
outras atividades, deixando 
uma frota numerosa de carros 
transformados parada ou com 
capacidade ociosa.

Quanto o segmento da eco-
nomia é formado por empresas 
mais parrudas, ou a barreira de 
entrada é mais alta, a tendência 
é de consolidação - a famosa 
fusão & aquisição de empresas. 
O segmento bancário brasileiro 
é notório neste sentido: as 5 
maiores instituições detém 
mais de 70% de todo o giro 
fi nanceiro da população. A 
disponibilidade em caixa e 
as potenciais sinergias são 
as responsáveis por tal mo-
vimentação, que com alguma 
mudança brusca de macro 
ou microambiente gera novo 
movimento de explosão de 
novos competidores - porque 
vocês acham que os bancos 
estão de olho no segmento de 
fi ntechs, que no Brasil é um 
dos 5 principais do planeta?

Neste sentido, duas notícias 

me chamaram a atenção nas 
últimas semanas: o fato da 
Disney declarar que vai abrir 
seu próprio serviço de stre-
aming de vídeos em breve, 
abrindo mão da plataforma da 
Netfl ix para disponibilizar seu 
portfólio nos EUA e a suposta 
procura por parte da Amazon 
e da Apple pelos direitos de 
produção e distribuição da 
saga 007. Ambas, assim como 
o Facebook, já possuem pro-
visões de US$ 1 bilhão para 
conteúdo próprio para 2018, 
o que mostra que temos uma 
forte competição pelo seu tem-
po, leitor, ocioso a procura de 
fi lmes, séries e documentários.

Neste sentido, nenhum elo 
é mais fraco que o da Netfl ix: 
ainda que seja a líder do mer-
cado no segmento, não possui 
a estrutura de unidades de 
negócios, lucro e mesmo caixa 
que seus novos competidores 
diretos, como Apple, Disney, 
HBO, Amazon e a gora Fa-
cebook - destas apenas uma 
vive como ela exclusivamente 
do conteúdo. Pensando que o 
mercado não comporta tama-
nha quantidade de plataformas 
(você pagaria pelo serviços 
de todas, ao mesmo tempo?) 
não vejo outro caminho que a 
consolidação a médio prazo 
destes projetos.

E neste sentido o Netfl ix é 
a "noiva cobiçada" do setor. 
Cairia como uma luva para 
Apple e Facebook, que não 
possuem projetos sustentados 
neste segmento. Traria uma 
notória liderança para HBO e 
Amazon, que não entram em 
novos mercados para ser mero 
fi gurante. E complementaria o 
portfólio de quem vislumbro 
como principal interessado 
futuro numa sinergia: a Disney 
poderia agregar porfólios bem 
como canais para evoluir seu 
modelo de streaming de con-
teúdos que vão dos fi lmes ao 
noticiário e esportes, virando 
uma completa alternativa à TV 
a Cabo nos EUA e globalmente.

Por cerca de US$ 60 bilhões 
a Netfl ix é de uma delas; Apple 
e Amazon podem comprar com 
o vultoso caixa que possuem, 
a medida que as demais pre-
cisariam realizar uma fusão de 
ativos que colocaria Reed Has-
tings - fundador da empresa 
- como um dos principais acio-
nistas individuais. Quem não 
gostaria de ter um profi ssional 
que explodiu seu mercado de 
atuação no movimento poste-
rior de consolidação/implosão? 

(*) É fundador da Chebante Brand 
Strategy. Formado em Administração 
com Ênfase em Marketing na ESPM, 
com especialização em Modelagem 
de Negócios pela mesma faculdade 

e Gestão de Marcas (branding) 
pela FGV. Possui doze anos de 

experiência em marketing, atuando 
em inteligência de mercado e gestão 
de marcas como profi ssional e como 

consultor de empresas.

João Chebante (*)

News@TI
Inovações tecnológicas para o mercado de 
biometria e de identifi cação humana 

@Foi realizado em Brasília, entre os dias 29 e 31 de agosto, o 
Biometrics HITech 2017 – Biometrics and Human Identifi cation 

Technology Expo, Business & Conference, único evento do País 
especializado em biometrias e tecnologias de identifi cação humana, 
que trouxe as mais recentes inovações do setor e ofereceu inúmeras 
atividades, propiciando a troca de conhecimentos e o incentivo aos 
negócios. Segundo o cofundador da Biometrics HITech (empresa 
idealizadora e organizadora do evento), Luciano Baptista,  os cerca 
de 600 congressistas presentes puderam conferir 31 palestras de 
renomados especialistas nacionais e internacionais. “Trata-se de um 
público bastante selecionado, composto pelas principais empresas do 
mercado de tecnologias biométricas e de identifi cação, seus execu-
tivos e especialistas, entidades e autoridades das esferas públicas e 
privadas, proporcionando intensa troca de conhecimentos e ambiente 
oportuno para realização de negócios”, afi rma.

App Instabridge

@A Instabridge, startup sueca de tecnologia que desenvolve a 
maior comunidade mundial de compartilhamento de conexões 

WiFi por meio de um aplicativo mobile de mesmo nome, não pára de 
crescer. No Brasil, o aumento no número de downloads foi de 427%, na 
comparação entre o segundo trimestre de 2016 com o mesmo período 
de 2017. Até agora, Instabridge, que tinha 1,5 milhão de usuários no 
país, já soma mais de 7,9 milhões de downloads do aplicativo – dis-
ponível para iOS e Android –somente no Brasil. Hoje já são 550 mil 
pontos de WiFi cadastrados no Brasil: aproximadamente metade de 
todos os pontos compartilhados (1,3 milhão de hotspots) por usuários 
do Instabridge em todo mundo. São Paulo (146 mil), Rio de Janeiro 
(61 mil), Minas Gerais (50 mil), Bahia (38 mil), Paraná (32 mil), Rio 
Grande do Sul (22 mil), Distrito Federal (11 mil) e Paraíba (10 mil) 
aparecem no ranking brasileiro com o maior número de pontos de WiFi 
cadastrados. O crescimento também se refl ete globalmente. Ainda 
entre junho de 2016 e junho de 2017, o aplicativo quase dobrou o 
número de pontos de WiFi cadastrados, de 700 mil para 1,3 milhão; 
e quadriplicou o número de downloads, ultrapassando a marca de 
10,5 milhões de downloads em todo o mundo (www.instabridge.com).

Bruno de Oliveira (*)

Certo, mas existe uma outra forma de aumentar o seu 
faturamento, que nem sempre é tão comentada por aí: 
vendendo mais para a sua atual base de clientes. Isso 

mesmo: fazendo uma segunda, terceira ou quarta venda para 
aquelas pessoas que já compraram com a sua loja virtual antes. 
Você tem se dedicado a isso?

É muito mais fácil vender para alguém que já é seu cliente do 
que vender para pessoas que ainda não tiveram nenhuma expe-
riência de compra com a sua marca. Isso porque a sua base de 
clientes já superou a insegurança e desenvolveu um elemento 
fundamental quando o assunto são os negócios: confi ança.

No entanto, alguns empreendedores ainda focam tanto em 
conquistar novos clientes que acabam esquecendo-se de vender 
mais soluções para aqueles consumidores que já foram conquis-
tados. Com isso, perdem a oportunidade de incrementar ainda 
mais as vendas.

Você acha que só porque alguém já comprou uma roupa ou 
suplemento, essa pessoa nunca mais precisará de outros pro-
dutos do seu segmento? Se acredita nisso, é melhor começar a 
repensar. O cliente continuará consumindo — e se não for no 
seu e-commerce, será no da concorrência!

Agora que você provavelmente já está convencido do quanto 
é importante (e possível) aumentar o seu faturamento sem ne-
cessariamente aumentar o volume de clientes, confi ra 3 dicas 
efetivas para fazer isso de forma prática e efi ciente:

1 – Ofereça cupons de desconto por email

Sabe aquela loja virtual onde o cliente mal fi naliza a compra 
e a empresa logo enche a caixa de entrada dele com cupons de 
desconto e promoções "imperdíveis"?

A utilização de cupons de desconto, apesar de ser uma estra-
tégia inteligente e que garante benefícios para ambas as partes, 
precisa ser feita com certa cautela. Resumindo: não saia por aí 
distribuindo cupons da sua marca sem nenhum critério!

O cliente comprou de você? Então dê a ele alguns dias para 
conhecer, utilizar e, se for o caso, curtir o seu produto. Faça um 
cálculo simples: de quanto tempo ele precisa para entender que 
o meu produto tem qualidade? Dez, vinte, sessenta dias?

Depois disso, envie um cupom de desconto por email apro-
veitando um gancho relacionado ao seu mercado. Por exemplo:

– "Os suplementos estão acabando? Aqui vai um cupom de R$ 
25 para você continuar curtindo os ganhos musculares!" (Ecom-
merce de Suplementos)

– "A tinta do cartucho já começou a falhar? Aqui está um cupom 
de R$ 20 para repor o seu estoque de suprimentos!" (Ecommerce 
de Informática)

Como fazer seu e-commerce faturar 
mais sem conquistar novos clientes

Depois de montar uma loja virtual e sentir o gosto das primeiras vendas, é natural que o 
empreendedor procure diariamente por novos clientes. Afi nal, isso é fundamental para que o negócio 
prospere e continue a crescer, certo? 

Outra dica importante: os cupons de desconto funcionam 
muito melhor se o valor da oferta for em espécie em vez de em 
porcentagem. Por isso, em vez de oferecer "30% de desconto", 
ofereça "R$ 20 de desconto".

2 – Aumente o seu ticket médio

Se você tem que ganhar mais dinheiro vendendo para o mesmo 
número de clientes, outra saída é fazer com que essas pessoas 
gastem mais a cada compra, aumentando o ticket médio da loja.

Existem várias estratégias para isso, mas hoje vou deixar aqui 
a que mais gosto: trabalhar com combos de produtos.

Muitos clientes entram na loja e estão acostumados a comprar 
um produto específi co? Monte um kit com esse item e mais 
algum(s) complemento(s), e faça de tudo para que o usuário 
leve esse combo para a casa. Incentive essa compra, deixando-
-a em destaque em sua loja virtual e dando um bom desconto.

Também é importante fazer a seguinte refl exão: "quanto de 
aumento eu pretendo ter no faturamento?". Essa resposta dará 
um caminho para que você calcule exatamente o quanto o seu 
ticket médio precisa crescer.

3 – Faça remarketing com a base de clientes

Nós já falamos, ali em cima, sobre oferecer cupons de descon-
to por email. Ao fazer isso, você descobrirá que nem todos os 
clientes abrem o email, outros abrem mas o ignoram, e outros 
ainda podem nem saber que o receberam, já que o disparo muitas 
vezes pode acabar na caixa de spam do consumidor.

Pensando nisso, recomendo uma estratégia que tem gerado 
resultados positivos para os meus negócios: praticar remarketing 
com a base atual de clientes da empresa.

Você provavelmente já faz remarketing para pessoas que visitam 
a sua fanpage ou blog, por exemplo. O que vai mudar a partir de 
agora não é a prática em si, mas o público: pegue a sua lista de 
clientes e utilize-a para campanhas de remarketing no Facebook 
Ads ou Google Adwords.

Nessas ações, ofereça um cupom de desconto como incentivo 
para a segunda, terceira ou quarta compra. Além disso, não se 
esqueça de ser mais assertivo, utilizando uma chamada para ação 
como: "Última oportunidade!", "Clique e ganhe R$ 20 de desconto!" 
ou "Clique para conferir uma oferta exclusiva!".

Todas as estratégias citadas aqui foram testadas em meus ne-
gócios. Se aplicadas da maneira correta, essas 3 técnicas podem 
fazer o seu faturamento crescer até 30% em um curto período 
de tempo. Por isso, vale muito a pena investir nelas!

 

(*) É empreendedor há 15 anos, é especialista em e-commerce e criador do 
Ecommerce na Prática.com, espaço no qual auxilia outros empreendedores a 

iniciar e alavancar uma loja virtual e também oferececursos e mentoria. Também 
é o criador do método Viver de Ecommerce e o idealizador da Semana do 

Ecommerce, evento online gratuito onde ensina a montar o planejamento ideal e 
o passo a passo para montar um e-commerce do zero.

O bitcoin, espécie de moeda 
virtual, foi desenvolvido para 
confrontar a hegemonia ban-
cária. Ironicamente, tudo indica 
que sua tecnologia-base, o blo-
ckchain - sistema de criptogra-
fi a que dá suporte às transações 
com bitcoins -  será usada para 
fortalecê-la ainda mais.

O Bitcoin despertou a aten-
ção dos bancos no mundo todo 
não exatamente por sua ideia 
de desafi ar o sistema fi nanceiro com a circulação de dinheiro 
virtual, mas sim por seu sistema de criptografi a icônico no 
processo de transformação digital que vivenciamos atualmente. 

O blockchain funciona como um registro de transações e é 
baseado em um banco de dados distribuído e descentralizado. 
Para hackear o blockchain, seria necessário quebrar a cripto-
grafi a de todos os blocos da cadeia, em todos os computadores 
da rede e ao mesmo tempo, o que torna a tarefa virtualmente 
impossível e confere um sistema seguro. 

Comparado a um livro-razão de todas as operações bitcoins, o 
blockchain foi descrito pela The Economist, em 2015, como uma 
tecnologia extremamente disruptiva, que permitirá inovações 
nos sistemas de segurança dos bancos, tornando as transações 
muito mais seguras e baratas do que são atualmente. É por 
isso que muitas instituições fi nanceiras trabalham arduamente 
para encontrar um ponto de ligação entre o blockchain e seus 
sistemas de segurança digital.

A seriedade com que o mercado fi nanceiro enxerga essa tec-
nologia é tão grande que grandes players do segmento, como 
Nasdaq, Visa e Citi, já mergulharam em testes para aplicar a 
segurança do blockchain em suas transações fi nanceiras.

Segundo estudo do World 
Economic Forum, cerca de 
10% do PIB global estará 
em blockchain até o ano de 
2027. Tudo aponta, portanto, 
que, com o fortalecimento 
da transformação digital, as 
empresas migrem cada vez 
mais seus serviços para nu-
vem, alcançando processos 
100% digitais, o que inclui 
as transações eletrônicas 

criptografadas que deverão, em breve, entrar no cotidiano das 
empresas e dos consumidores.

Com a globalização do capital fi nanceiro, é necessário que 
as transações sejam cada vez mais efi cientes, baratas e menos 
sujeitas a vulnerabilidades. A tecnologia blockchain permite 
exatamente isso, já que a descentralização e automação de 
atividades de troca de valores e propriedade de fundos diminui 
custos de transação, além de ser mais segura devido à verifi -
cação peer-to-peer.

Assim, bancos, operadoras de crédito e bolsas de valores já 
estão testando a utilização e aplicabilidade da tecnologia blo-
ckchain em seu dia a dia. É algo que promete reduzir falhas, 
vulnerabilidades e custos de transação, portanto aumenta os 
rendimentos de seus usuários e ajuda a superar crises. Além 
disso, é uma tendência que condiz com a atual digitalização das 
operações fi nanceiras e bancárias, que crescentemente deixam 
de ser realizadas por meio da circularidade das moedas e dos 
títulos de valor mobiliário.

(Fonte: Alex Marin Silva é gestor de inovação da SONDA, maior companhia 
latino-americana de soluções e serviços de tecnologia).

Por que o Blockchain é a tecnologia chave do 
sistema fi nanceiro?
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PC
GEORGESI

DRINQUES
ETOULOS
MACIAA

CALVINAG
PIATEU
URNAATI
LAGOSTIM
MITTOCA
OACEOR
NCAVAÃ
APARENTE

ARAPONGAS

Contrário
à boa con-
duta pro-
fissional

Divisão da
piscina

olímpica

Aquele
que não
crê em
Deus

(?) Lee,
cineasta 

de "O Tigre
e o Dragão"

Designa-
ção do es-
pumante
espanhol 

A "casa"
do coelho
Querido;
estimado

(?) Klein,
estilista
dos EUA

Vaso para
guardar

as cinzas
dos

mortos

Companhia
(abrev.)

Vinte, em
francês

Acúmulo anormal de
líquido em órgão do
corpo, que dificulta 
a respiração (Med.)

Site com grande va-
riedade de serviços

O Danúbio corta
Viena e Budapeste

Gaivota,
em tupi
(?) Tyler,
cantor

(?) Bizet, 
compositor

São pre-
parados

pelo
barman

Relativa
ao cavalo

(?) Miran-
da, cantora

Apresentadora do programa 
"É de Casa", homenageada

 em
18/4/2017

pelos 
60 anos
do nasci-

mento

Uso, em 
"etocracia"
Mário de
Andrade,
escritor

brasileiro
Prata

(símbolo)
Os "olhos"
do cego 

Crustáceo
que é in-
grediente
de desta-
que da

culinária
de Louisia-
na (EUA)

Cidade
natal de 
Tony Ra-
mos (PR)

Concreto
(?): não

recebe re-
vestimento

Mitologia
(abrev.)
Hiato de
"toada"

Ceará
(sigla)
Capitão
(abrev.)

Gemidos
(bras.)

101, em
romanos

D'(?), 
rede de

hospitais
Basta!

2/or. 3/ang. 4/cava. 5/vingt. 6/aético — calvin. 7/georges. 8/lagostim. 9/arapongas.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o vigésimo quarto dia da lunação. Lua entra na fase Minguante e dá início a fase para encerrar situações. Hon-
rar as fi nalizações, avaliar o que não serve mais e analisar novas alternativas para implementar a partir da Lua Nova na 
semana que vem. A Lua em mau aspecto com Saturno aumenta o peso emocional. A manhã deve ser mais positiva e alegre. O 
bom aspecto da Lua em harmonia com Vênus e Júpiter permite bons contatos e favorece as fi nanças. Na parte da tarde podem 
acontecer boas surpresas. A Lua em aspecto positivo com Urano traz novidades. Às 15h36 a Lua fi ca fora de curso até ingressar 
em Câncer às 19h13 e o astral a noite vai fi car mais sensível com maior aconchego e segurança emocional. 
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A manhã deve ser mais positiva e 
alegre. O bom aspecto da Lua em 
harmonia com Vênus e Júpiter 
permite bons contatos e favorece 
as fi nanças. Qualquer assunto mais 
delicado será fácil de ser tocado e 
resolvido. Na parte da tarde podem 
acontecer boas surpresas. 88/988 – 
Vermelho.

Precisa de equilíbrio e ponderação 
para tratar tudo de forma prática. 
Deve evitar dívidas, compromissos 
vultosos e acertos com dinheiro. 
Haverá renovação em sua vida.  Dis-
posição a tarde para tomar atitudes 
defi nitivas ouvindo a opinião dos 
outros. 15/815 – Cinza.

É importante fazer o que gosta e 
exprimir o que sente mesmo diante 
de situações que possam trazer 
inibição. Há instabilidade forte nos 
assuntos que dependam de decisão.  
Abra o coração, demonstre seus 
sentimentos a alguém para ser mais 
feliz. 01/301 – Amarelo.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano traz novidades. Às 15h36 a 
Lua fi ca fora de curso até ingressar 
em seu signo Câncer às 19h13 e o 
astral a noite vai fi car mais sensível. 
Terá maior bem-estar pensando nos 
demais e agindo pela maioria. Ao fi nal 
da tarde problemas nas comunica-
ções. 19/519 – Branco.

Dedique a aprender algo novo vi-
sando um futuro melhor. Um forte 
sentimento de posse não deixa você 
usar a razão, mas apenas o coração, 
provocando confl itos devido à ten-
dência de querer comandar tudo 
e sempre dar a última palavra nas 
situações. 91/491 – Amarelo.

A Lua em Gêmeos formar expec-
tativas concretas sobre a realidade 
da vida. Conte com os amigos para 
apoiá-lo em seus projetos e encon-
trar soluções práticas. Aceite ponto 
de vista diferente do seu num rela-
cionamento novo se quiser que seja 
duradouro. 21/921 – Verde.

Com a Lua em Câncer às 19h13 e o 
astral a noite vai fi car mais sensível 
com maior aconchego e segurança 
emocional. Faça contatos comerciais, 
viagens de negócios e melhore seus 
lucros. Não se descuide do equilí-
brio interior, precisa se interiorizar. 
3/143 – Cinza.

Terá recuperação material, mas eco-
nomize dinheiro. O começo do dia 
é indicador de alegria e felicidade, 
podendo progredir com seus planos. 
Diante de um impasse mude a ma-
neira de agir dando razão às pessoas 
e será mais feliz nesta quarta-feira.  
56/756 – Azul.

Trace um rumo na vida, seguindo 
a intuição para acertar. Bom dia 
para os negócios, a comunicação 
e as transações, mas também para 
recuperar a saúde. Evite impor sua 
vontade e não modifi que aquilo que 
esteja em andamento, leve até o fi m. 
77/577 – Amarelo.

Esta metade de semana é um 
momento muito sociável. Então, 
uma boa dica é juntar os amigos 
e incrementar a vida social. Junto 
com a pessoa amada, é claro. Este 
é um dia de instabilidade forte nos 
assuntos que dependam de decisão 
imediata. 55/155 – Azul.

O dia é ótimo para formar expec-
tativas concretas sobre a realidade 
da vida. Há uma tendência a tomar 
atitude pela pressão das pessoas e 
resolver situações. Controle os sen-
timentos e aproveite para agir em 
todas as situações que ainda estejam 
tirando sua paz. 51/351 – Branco.

Tome atitudes práticas, de forma 
enérgica e audaciosa, mas respeite 
forças contrárias. Fale de coração o 
que sente por alguém, sem rodeios. 
Haja agora e irá resolver também al-
guns assuntos importantes só depois 
do seu aniversário. A Lua em aspecto 
positivo com Urano traz novidades. 
31/731 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 13 de Setembro de 2017. Dia de São João Crisóstomo, 
São Maurílio, São Ligório, Santa Eugênia, e Dia do Anjo Vassariah, cuja 
virtude é a amabilidade. Dia do Agrônomo. Hoje aniversaria a atriz 
Laura Cardoso que completa 90 anos, a atriz Jacqueline Bisset que faz 
73 anos e o ator Ben Savage que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau tem boa memória e raciocínio rápido. 
Dotado de um bom senso de humor, é uma pessoa sociável, que se relaciona 
bem com as pessoas de diversos círculos sociais.  É independente, gosta 
de liberdade, de praticidade e tem a mente rápida. É sensível e criativo. 
Deseja ser respeitado e preocupa-se em respeitar o outro, adotando 
muitas vezes uma aparência séria e discreta. Costuma ser eloquente na 
oratória e sempre rico em argumentos para quase tudo. Só não gosta de 
adiar decisões. No lado negativo tende a ser critico e detalhista demais.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar um es-
tado de consciência dúbia. Que ataca, prejuízos comerciais 
e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de relações amorosas e 
intrigas. Números da sorte: 13, 29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para se libertar de situações indesejadas e incomo-

dações: Para iniciar o ritual de libertação, encontre um 
lugar tranquilo, em que não será interrompido. Convoque 
seu Anjo da Guarda e diga a ele sobre suas angústias e blo-
queios, que interferem em suas ações. Solicite ao seu Anjo da 
Guarda que convoque os Anjos da Fé, Anjos do Pensamento 
Positivo e Anjos da Sabedoria. Após se harmonizar com os 
anjos, escreva em uma folha de papel todos as situações 
em que você agiu de forma indesejada. Neste momento, 
você pode desabafar, chorar, expressar sua revolta com as 
ocasiões em que não teve controle de si mesmo. Seja clara 
ao relatar os momentos que te incomodaram. Para fi nalizar, 
converse com seu Anjo da Guarda e peça a ele que retire 
estas reações indesejadas de sua mente e do seu coração. 
Em seguida, queime o papel com um fósforo e descarte as 
cinzas jogando-as ao vento.
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Cena do espetáculo “Enquanto as Crianças Dormem”.

Após uma bem-
sucedida temporada 
reestreia o espetáculo 
“Enquanto as Crianças 
Dormem”. Nesse novo 
texto, um antimusical 
tragicômico, Dan 
Rosseto em que 
também assina a 
direção, discute o 
que o ser humano 
seria capaz de fazer 
para realizar os seus 
sonhos

A peça conta a estória 
de Kelly uma fã do 
musical  O Mágico 

de Oz, que trabalha como 
atendente de uma rede de 
fast-food e sonha em imigrar 
para a América e se tornar 
uma atriz de musical na 
Broadway. Sem perspec-
tivas para realizar o seu 
desejo, a mulher fantasia 
sua rotina transformando 
em números musicais mo-

Stand Up
O Instituto Melo Cordeiro, entida-

de sem fins lucrativos realizará a 3a 
edição do Stand Up Hope, um show 
de comédia que terá toda a renda ar-

recadada para as crianças e jovens do 
Projeto S.E.R - Saberes Educativos 
em Rede, atuante na região de Ferraz 
de Vasconcelos. A programação tem 
como objetivo encantar o público, 
com muita diversão e risadas garan-
tidas. O show de stand-up comedy 

conta com humoristas como Caique 
Dumont, Zé Américo, Gui Soares, 
além de outros nomes, como Tiago 
Carvalho, Atila Hyssao, Osvaldinho 
FSB, Luca Mendes e João Gabriel. .

Serviço: Teatro Gamaro, R. Dr. Almeida Lima, 1176, 
Mooca. Sexta (15) às 21h. Ingresso: R$35.

Rock 
A banda The Outs, sensação da cena indie carioca com Dennis Guedes 

(guitarra/baixo/vocais), Tiago Carneiro (baixo/vocais), Gabriel Politzer 
(bateria) e Vinícius Massolar (guitarra/teclado/vocais) vão tocar pela 
primeira vez na íntegra o repertório de seu álbum de estreia ”Percipere” 
(Deck/2016). A apresentação ainda terá outras surpresas, entre elas 
uma nova composição que fará parte do próximo disco, previsto para 
ser lançado em 2018. O show terá projeções psicodélicas de Gabriel 
Rolim e participações especiais das cantoras Paula Cavalciuk e Dayse 
Salles, mãe do guitarrista Dennis Guedes.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sábado 
(16), às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10. 
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“Enquanto as Crianças Dormem”

mentos da sua vida: um dia 
difícil na lanchonete se torna 
um show onde ela é a grande 
estrela. Mas como a vida não 
sorri para a mulher, à medi-
da que a história avança ela 

acumula experiências ruins, 
fazendo com que os sonhos 
se transformem em pesadelos 
terríveis. Com Carol Hub-
ner, Carolina Stofella, Diogo 
Pasquim, Guilherme Araújo, 

Haroldo Miklos, Juan Manuel 
Tellategui, Roque Greco e 
Samuel Carrasco.

Serviço: Teatro Viaradalata, R.Apinajés, 
1387, Sumaré, tel. 3868-3525. Sextas, às 21h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 27/10.

Myra Ruiz e Fabi Bang.

Depois de um ano em cartaz como protagonistas de um 
dos maiores hits da história da Broadway, as estrelas de 
Wicked, Myra Ruiz e Fabi Bang estão juntas novamente 
em Desafi ando a Amizade, com direção de Miguel Falabella 
e direção musical do Maestro Paulo Nogueira. O novo 
show teve sessões absolutamente esgotadas em julho 
e agora volta para mini-temporada. O espetáculo, com 
texto de Falabella, faz uma homenagem ao teatro musical 
com clássicos que vão de Memory (Cats), Hello, Dolly 
(Hello, Dolly) e Maybe This Time (Cabaret) até temas 
mais atuais como Let Me Be Your Star (Smash) passando 
por músicas da Disney (Let It Go, de Frozen e A Bela e a 
Fera), além de agradar os fãs de Wicked com For Good, 
One Short Day, Popular e Defying Gravity (Wicked).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sexta (15) e sábado (16) às 21h e domingo (17) às 19h. Ingressos: 
de R$ 60 a R$ 120. 

Musical
Divulgação

Força
Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que voce saiba ….…Que a força não vem da 
capacidade física. Ela vem de uma vontade indomável. 
Mahatma Gandhi disse isso, e ele estava certo. Cara, ele 
estava certo! Meu pai me dizia isso de outro jeito. Várias 
vezes, durante minha infância, ele dizia, “Nunca aceite 
‘não’ como resposta.” E ele deixou claro para mim que 
se referia não apenas às pessoas, mas à vida. A vida se 
dobra aos nossos desejos mais do que imaginamos. A cada 
momento? A cada instante? Não. (Bem, na verdade, sim… 
mas essa provavelmente não será a nossa experiência, a 
menos que tenhamos atingido a Maestria.) Mas, mais do 
que imaginamos. Na realidade, esse é o acordo. Se não 
sabemos que a vida se dobra aos nossos desejos, ela não se 
dobrará. Então, o truque é saber que a vida está do nosso 
lado — e apenas aguarda nosso comando.

Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.

Divulgação

A banda The Outs.
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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: RENATO SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 15/12/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Amaranto Francisco Ferreira e de Lecy Calheira Silva. A pretendente: 
ESTER ROBERTA CARREIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 09/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Denise Aparecida Carreiro.

O pretendente: JOÃO ALVES DE MORAES, estado civil divorciado, profi ssão aposen-
tado, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia 29/10/1954, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brasilio Alves de Moraes e de Olivia Maria de Jesus. A 
pretendente: VERA LUCIA GONÇALVES SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/08/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gonçalves Santos e de Jovita Ramos Santos.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE ANTUNES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
orientador de patio, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/03/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Santos Carvalho e de Rosemary de Jesus 
Antunes. A pretendente: VANESSA SANTOS DAS NEVES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Vera Cruz, BA, no dia 23/05/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Vieira das Neves e de Valmira Souza Santos.

O pretendente: LINDOVANIO GILÓ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Orós, CE, no dia 13/08/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Cleide Giló da Silva. A pretendente: ANE CAROLINE RODRI-
GUES COSTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 23/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Vicente Filho e de Jocelma Rodrigues.

O pretendente: JUBER VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil soltei-
ro, profi ssão fi scal de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/09/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas de Oliveira e Silva e de Doraci 
Pereira. A pretendente: BRUNA SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/12/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Guedes de Souza e de Adriana Pereira dos Santos.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO DA ROCHA AMARO, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/03/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz da Rocha Amaro e de Vani Augusta de Jesus. A pre-
tendente: CAROLINE CERQUEIRA VANTIM, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 27/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Cesar Vantim e de Marli Cerqueira Vantim.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/09/1994, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Santos Mendes e de Elisabete Alves 
da Silva. A pretendente: KATHRYN CRISTINA OLIVEIRA BURITI, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/09/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fausto Feres Buriti e de Maria Telma Oliveira Souza.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA VIANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/08/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Viana e de Sueli Aparecida do 
Nascimento Viana. A pretendente: FERNANDA CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/07/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Lins Cordeiro e de Rosangela Maria de Moura.

O pretendente: LUIZ ANTONIO APARECIDO LUCIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Poá, SP, no dia 18/04/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Luciano e de Conceição Lima Luciano. A pretendente: 
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 25/04/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Tomaz de Oliveira e de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOSE ANTONIO OLIVEIRA TRABUCO, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de departamento pessoal, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/05/1986, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Trabuco de Oliveira e 
de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 
LIRA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
09/02/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eudicio Rodri-
gues dos Santos e de Iracy Mendes dos Santos.

O pretendente: WESLEY BISPO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de departamento pessoal, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/03/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Aparecido do Nascimento e de 
Maria Claudete Bispo do Nascimento. A pretendente: GISLEIDE ROSA ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão empreendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/10/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Alves e de 
Marina Rosa Alves.

O pretendente: CRISTIANO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Suzano, SP, no dia 16/01/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Souza da Silva e de Marileide de Souza. A pretendente: TAUANI 
DE JESUS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 29/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Anisio da Silva e de Miriam de Jesus.

O pretendente: FILIPE DE SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Poção de Pedras, MA, no dia 02/12/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de Maria de Lourdes de Sousa 
Nascimento. A pretendente: HIOLANDA FRANCISCA ANCHIÊTA BRANDÃO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Joselandia, Joselandia, MA, no 
dia 17/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Brandão e de Elizabete Anchiêta Brandão. 

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO SILVA FILHO, estado civil sol-
teiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Bernardo, MA, no dia 11/07/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Barroso Silva e 
de Sebastiana Neres de Araujo. A pretendente: ROSELI AQUIMOTO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
11/05/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Henrique 
da Silva e de Ana Aparecida Aquimoto.

O pretendente: GABRIEL FRANK DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/08/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson dos Santos e de Zelina Frank dos Santos. 
A pretendente: LARISSA MENDES MOLINA, estado civil solteira, profi ssão autonomo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 02/04/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laercio Molina e de Maria Isabel Mendes Molina.

O pretendente: KAIQUE PEIXOTO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão suporte 
tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/01/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rubens Pereira Santos e de Patricia Peixoto da Silva. 
A pretendente: LARISSA FRANCISCA BORGES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 04/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arlindo Francisco Borges e de Maria dos Santos Borges.

O pretendente: VALTER GLEIBSON DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de motoserra, nascido em Cabo, PE, no dia 11/05/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gercina Maria da Conceição. A pretendente: CLEIDE 
REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 16/11/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaldo 
dos Santos e de Zuleide Aparecida Reis.

O pretendente: GABRIEL CAITANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/03/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josimar Caitano da Silva e de Marisa Silva de Souza. 
A pretendente: MARIANNE NATHANY DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Campo Grande, MS, no dia 31/08/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecida Monica da Silva.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/04/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Célia Maria dos Santos Dias. A pretendente: LEO-
NORA ERICA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 26/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odete 
Gomes da Silva Caetano.

O pretendente: BRUNO CARLOS MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Petrópolis, RJ, no dia 24/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edinei Jose Medeiros e de Sandra Rizzo Carlos Medeiros. A pretendente: 
CINTIA OLIMPIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia 12/09/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Isaac de Oliveira e de Aparecida de Oliveira Olimpio.

O pretendente: ÉVERSON HINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
negocios, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/09/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dijalma Aureliano de Souza e de Edna Francisca Hino. 
A pretendente: MAYARA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/08/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Carmo do Nascimento e de 
Marinalva Barros Santos do Nascimento.

O pretendente: ANDERSON LEÃO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Garanhuns, PE, no dia 29/02/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Leão das Neves e de Maria Vitória de Melo Neves. A 
pretendente: ANA PAULA MARTINS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão estudan-
te, nascida em São Paulo, SP, no dia 13/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Barbosa e de Carmelia Santana Martins Barbosa.

O pretendente: DAMIÃO MELO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de ortopedia, nascido em Guarulhos, SP, no dia 05/05/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira da Silva e de Maria Eva de Melo. A 
pretendente: ADRIANA TENÓRIO DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/11/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Tenorio da Rocha e de Josefa Reinalda da Rocha.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 03/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elizeu Ferreira da Silva Neto e de Maria Pereira de Oliveira Silva. A 
pretendente: CAROLINE DE SOUZA DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/09/1993, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Domingos e de Selma de Souza Domingos.

O pretendente: RENAN DA SILVA RISCADO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 27/05/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ricardo de Moraes Riscado e de Maria Helena da Silva Riscado. 
A pretendente: THAIS DA SILVA PIRES, estado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/07/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo Danilo Batista Pires e de Midia da Silva Bispo.

O pretendente: ERIVALDO SOUZA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 21/04/1965, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hermelindo Souza Pinto e de Amelia Juliana de Souza Pinto. A pretendente: 
IRAIDES BATISTA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Acajitiba, BA, no dia 21/06/1955, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joana Batista de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO LIMA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão enfestador, 
nascido em Maetinga, BA, no dia 20/01/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jesuino Vieira Lima e de Maria Lima de Oliveira Vieira. A pretendente: 
GRAZIELE GONÇALVES DE PINHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiza Gonçalves de Pinho.

O pretendente: ISMAEL COSTA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Belford Roxo, RJ, no dia 30/05/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Geraldo da Silva e de Conceição Costa da Silva. A 
pretendente: IZABEL ROSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar tecnica 
de enfermagem, nascida em Palmares, PE, no dia 07/09/1972, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Henrique da Silva e de Joana Rosa da Silva.

O pretendente: DIOGO CAVALCANTE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão caldei-
reiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sandra Regina Cavalcante Pereira. A pretendente: PRISCILA 
GOUVEIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 01/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Mendes da Silva e de Maria das Merces de Souza Silva.

O pretendente: DENIS ACELSON LOPES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 08/10/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo Silvano Lopes e de Jeane Batista Lopes. A pretendente: MARIA ALVES 
DE AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Cândido Sales, BA, 
no dia 25/01/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdívio 
Pereira de Aguiar e de Ildemir Alves de Aguiar.

O pretendente: REINALDO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/11/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Ribeiro de Azevedo e de 
Maria de Lourdes Xavier da Silva de Azevedo. A pretendente: ALINE CRISTINA SOARES 
BONFIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia 28/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Feijo Bonfi m e de Sueli Soares.

O pretendente: JORGE FERREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Delcilio Ferreira Santos e de Jandira Pereira dos Santos. A pretendente: 
JAQUELINE ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 08/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cicero Caetano dos Santos e de Sonia Regina Alves.

O pretendente: FERNANDO SOARES CALIATTO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de higienização, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/05/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Caliatto e de Maria Soares de Oliveira. A 
pretendente: ADRIANA SILVA DA PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/05/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marlene Silva da Paixão.

O pretendente: SERGIO DE PAULA VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Indiapora, SP, no dia 14/05/1953, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wiron Vicente Vieira e de Emidia Paula Vieira. A pretendente: DILMA 
VENTURA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 12/04/1967, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Evangelista de Souza e de Maria Jose Ventura de Souza.

O pretendente: COSME BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia 25/06/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Geruza Barbosa da Silva. 
A pretendente: GONÇALINA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Serra Talhada, PE, no dia 02/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Espedito José da Silva e de Marluce Maria da Silva.

O pretendente: ALESANDRO CARDOSO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/05/1988, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felix de Almeida e de Rosa Cardoso da 
Silva Almeida. A pretendente: GEISA CAMPOS CÔRTES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia 24/07/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelino de Jesus Côrtes e de Eudes da Conceição 
Campos Côrtes.

O pretendente: ZAQUEU PUBLICANO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/03/1987, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jucelino Pereira dos Santos e de Vitoria Pereira 
dos Santos. A pretendente: CAMILA DINIZ SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jailton Arcanjo dos Santos e de Maria Socorro Diniz Santos.

O pretendente: MÁRCIO TAVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/04/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alaide Tavares da Silva. A pretendente: VIVIANE APARECIDA 
FERREIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 08/10/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Quintiliano Alves e de Maria das Dores Ferreira Alves.

O pretendente: CRISTIAN FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/11/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Ferreira de Oliveira e de Norma Lucia 
Santana de Oliveira. A pretendente: JOYCE BATISTA PEREIRA MOREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/10/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bento Moreira e de Gilneth das Graças 
Batista Pereira Moreira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SALES MARCONDES, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/09/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dejalba Marcondes Filho e de Maria Alaide Sales. A 
pretendente: DANIELE RAMOS MIGUEL, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 13/08/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Miguel e de Marcia Maria Ramos Miguel.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecelão, nascido em Cipó, BA, no dia 28/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Faustino dos Santos e de Josefa Maria de Jesus 
Santos. A pretendente: MARIA LAUDICLÉCIA CATARINA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão lavradora, nascida em Tobias Barreto, SE, no dia 07/05/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Zilton dos Santos e de Laurisete 
Catarina de Farias.

O pretendente: JOSÉ DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecelão, nascido 
em Poço Verde, SE, no dia 03/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raimundo Faustino dos Santos e de Josefa Maria dos Santos. A pretendente: 
KELLY FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Carapicuiba, SP, no dia 31/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lidio Ferreira dos Santos e de Irene Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUCIANO INACIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 19/10/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Inacio da Silva e de Maria Edite Ribeiro Silva. A pretendente: 
ANA CAROLINA MENDES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Londrina, PR, no dia 30/03/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Fatima Aparecida Mendes.

O pretendente: BRUNO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
bomba de concreto, nascido em Itabuna, BA, no dia 25/03/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Santos da Silva e de Maria de Lourdes 
Santos Silva. A pretendente: BIANCA DUARTE SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/10/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Silva Santos e de Marisa Duarte Santos.

O pretendente: JORGE WILTON APARECIDO CERQUEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão vendedor, nascido em Suzano, SP, no dia 05/01/1981, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge de Almeida Cerqueira e de Durcelina 
Aparecida Santana. A pretendente: AMANDA OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão gestora fi nanceira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/10/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Souza de Jesus e de Cleide 
Rocha de Oliveira Souza.

O pretendente: ALEXANDRE DE LIMA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão limpador 
de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/10/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Machado de Campos e de Maria de Lourdes de 
Lima. A pretendente: EDIVÂNIA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Abreu e Lima, PE, no dia 01/04/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e de Josefa Alves da Silva.

O pretendente: SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profi ssão se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/10/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Alves de Oliveira e de Cecilia Barbosa Vieira. A 
pretendente: VALDERES CHAVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Garanhuns, PE, no dia 11/08/1962, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Florencio da Silva e de Josefa Chaves da Silva.

O pretendente: JOAQUIM SEVERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/11/1961, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carolino da Silva e de Sebastiana Maria de Souza. 
A pretendente: ELIANA DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 10/09/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Maria de Souza da Silva.

O pretendente: MATHEUS LUNA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 10/09/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edval da Cunha dos Santos e de Maria das Dores Luna dos Santos. 
A pretendente: THAÍS DO NASCIMENTO BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Carlos da Silva Batista e de Lucia Maria do Nascimento.

O pretendente: SALMO JOSE DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/10/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pedro do Nascimento e de Regina Severina 
do Nascimento. A pretendente: SIRLEIDE DA SILVA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/07/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernestino Gomes de 
Sousa e de Valderez Vieira da Silva.

O pretendente: MILTON QUEIROS VIANA, estado civil divorciado, profi ssão, nascido em 
Almenara, MG, no dia 19/11/1961, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Leolino Queiros Viana e de Isabel Rosa de Sousa. A pretendente: LUIZA MARIA 
SOUSA DE JESUS TEIXEIRA, estado civil viúva, profi ssão costureira, nascida em Araci, 
Araci, BA, no dia 01/07/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adrião Boaventura de Jesus e de Maria Silveria de Sousa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: ALLAN PITER PAMPONET DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/10/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Allan Eder Pamponet do Carmo e 
de Clarice de Jesus Pamponet do Carmo. A pretendente: PRISCILA SILVA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão cirurgião dentista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 13/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Hortencio dos Santos e de Odete Avelina Silva dos Santos.

O pretendente: CELIO AGUIAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias da Silva e de Valdete Carvalho de Aguiar Silva. 
A pretendente: ANA LÚCIA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em 
Granito - PE, no dia 24/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Ferreira e de Joseilda Belisário Ferreira.

O pretendente: HIREUDO PONTES BRANDÃO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de perdas, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Bento Brandão e de Iraides Pontes Brandão. 
A pretendente: JOSELHA BARBOSA QUIRINO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Barro Alto - BA, no dia 12/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Quirino Irmão e de Eulina Barbosa Quirino.

O pretendente: HENRIQUE MARQUES DA LUZ AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de merchandising, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/05/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Idalgo de Amorim e de Valéria 
Marques da Luz Amorim. A pretendente: LILIANE MOURA TIMOTIO, estado civil solteira, 
profi ssão secretária, nascida em Francisco Morato - SP, no dia 03/09/1994, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Davi Timotio e de Mariza Andrade Moura.

O pretendente: DENIS CLEMENTE MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/01/1978, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcy Clemente Moreira Filho e de Neusa Maria Clemente 
Moreira. A pretendente: DENISE BARBOSA MARSON, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Irilio Marson e de Marisa Barbosa Marson.

O pretendente: LUCAS SOARES GERALDO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
automação industrial, nascido em Guarulhos - SP, no dia 22/08/1996, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldir Geraldo e de Carmen Lecy Azevedo 
Soares Geraldo. A pretendente: WINNIE ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de vendas, nascida em Guarulhos - SP, no dia 17/04/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Rocha da Silva e de Vilma Aparecida da Silva.
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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: VINICYUS MONTEIRO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente de suporte, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião de Oliveira Filho e de Teresinha 
Aparecida Monteiro de Oliveira. A pretendente: JAINE GOMES MARINHO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/10/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josenildo Ferreira Marinho e de 
Maria José Gomes Marinho.

O pretendente: LUCAS EMANUEL CORREA PORTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de exepdição, nascido em Santo André - SP, no dia 05/10/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jeova Andrade Porto e de Kelli Cristina Soares 
Correa. A pretendente: PERLA NOGUEIRA KAMEOKA, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Kameoka e de Lucimar Nogueira.

O pretendente: ALEXANDRE AMARAL ROBLES, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/06/1973, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Robles Sagarra e de Jane Regina Amaral Robles. A 
pretendente: CINTIA RENATA DE ANDRADE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/05/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marilene de Andrade Lima.

O pretendente: MARCELO VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira da Silva e de Margarida Maria 
da Silva. A pretendente: AMANDA FERREIRA DE AGUIAR, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/12/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar de Aguiar e de 
Regiane da Silva Ferreira de Aguiar.

O pretendente: EDUARDO VELLO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 12/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Eduardo Vello e de Vera Lúcia Iannace Vello. A pretendente: 
BIANCA PIMENTEL RENTES, estado civil solteira, profi ssão analista de comércio 
exetrior, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/09/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Abilio Rentes e de Maria Luzinete 
Andrade Pimentel Rentes.

O pretendente: JOSÉ FILHO FERREIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Montes Claros - MG, no dia 13/12/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Almeida e de Maria Nazaré 
Ferreira de Almeida. A pretendente: NICOLI CICERA LUPETTI DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1999, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Silva de Jesus e de 
Rosemeire Julia Lupetti.

O pretendente: RAFAÉL CORRÊA PEIZINI, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro militar, 
nascido em Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 08/11/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Peizini e de Ana Corrêa Peizini. 
A pretendente: DAYANE MOURÃO LOPES DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão 
fotógrafa, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 11/07/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Marcio Antunes de Queiroz e de Rosilene 
Maria Mourão Lopes de Queiroz.

O pretendente: VICTOR TOMIMOTO CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão con-
sultor de relacionamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elcio José Attili Clemente e de 
Keite Gonçalves Tomimoto. A pretendente: MARIANA FREIRE DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santos - SP, no dia 15/05/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Mariano de Brito e de Maria 
Auzeni Freire da Costa.

O pretendente: MARCOS BIANCHI, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 19/07/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Roberto Bianchi e de Sonia Maria Rodrigues Bianchi. A pretendente: 
ISABEL CRISTINA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/12/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Waldomiro Rui de Jesus e de Josefa Gregori de Jesus.

O pretendente: JOÃO HAMILTON BRAGA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Remanso - BA, no dia 31/10/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Dias Miranda e de Maria Bernadete Braga 
Miranda. A pretendente: MARIA QUITÉRIA GOMES DE LIMA, estado civil solteira, profi s-
são enfermeira, nascida em Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia 26/02/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Deusimária Gomes de Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: JOÃO VIEIRA LISBÔA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 15/01/1939, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelina Vieira Lisbôa. A pretendente: MARIA DE FATIMA TOR-
RES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nasci-
mento: 06/06/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Viturino 
de Torres e de Maria do Carmo Torres.

O pretendente: ALLAN FERNANDO BATISTA REBECHI, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/08/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rebechi e de Edsonia Dias Batista Rebechi. 
A pretendente: ALINE DIAS DO NASCIMENTO, profi ssão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/11/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Aurelino Pereira do Nascimento e de Janice Brandão Dias.

O pretendente: PAULO SÉRGIO GONZAGA DOS SANTOS, profi ssão: balconista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Gonzaga dos Santos e de Vandi-
nha Gonçalves de Araujo. A pretendente: ADRIANA GARCEL, profi ssão: agente comu-
nitario de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
04/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Garcel e 
de Maria Garcel.

O pretendente: ROBSON ANTONIO CORREA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1976, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparicio Correa e de Nair da Penha Estevão 
Correa. A pretendente: ROSANA CANDIDA DE CARVALHO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1982, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Candido de Carvalho e de Ro-
simar Amancio da Silva.

O pretendente: MARCOS ALVES MARTINS, profi ssão: motociclista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Quinzopolis, PR, data-nascimento: 10/10/1968, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Dario Alves Martins e de Lindaura de Oliveira Martins. A 
pretendente: FLAVIA LUIZA DA COSTA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/11/1978, residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Antonio José da Costa e de Terezinha Pereira da Costa.

O pretendente: DANILO BASTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: carregador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bastos do Nascimento e de Joana Darc 
Moura do Nascimento. A pretendente: DEBORA BONFIM DOS ANJOS, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Erildo Roberto dos Anjos e de Elisa-
bete Bonfi m dos Anjos.

O pretendente: FELIPE CHARLES ALMEIDA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/10/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alecsandro Charles Almeida e de Susy Cuba dos Santos. A 
pretendente: TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA MOTA, profi ssão: analista administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Almiro Mota Neto e de Simone Al-
meida de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO BERGAMO, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/09/1977, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Caxias Bergamo e de Astilesi 
Ribeiro de Matos Bergamo. A pretendente: ELIVANDA VIEIRA PEREIRA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nas-
cimento: 28/07/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Marques 
Pereira e de Amalia Rosa Vieira.

O pretendente: RONALDO CARVALHO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elizio Alves de Souza e de Maria Apa-
recida Carvalho de Souza. A pretendente: MIRIAM RODRIGUES DE LIMA, profi ssão: 
portaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
28/04/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Rodrigues de 
Lima e de Evanda Mendes de Lima.

O pretendente: EDMILSON MARTINS DA SILVA, profi ssão: operador de acabamento, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1972, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Bosco da Silva e de Edite Martins. 
A pretendente: MARCILENE DA SILVA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1973, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Severino da Silva e de Elza Francisca da Silva.

O pretendente: CASSIO DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/05/1975, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Aparecida Maria de Oliveira. A pretendente: LUCINEIDE FIRMINO 
VIEIRA, profi ssão: tecnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Diade-
ma, SP, data-nascimento: 13/09/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Firmino dos Santos e de Maria Neuza dos Santos.

O pretendente: ROBERTO NARDY BUZIN, profi ssão: comerciante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/09/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Buzin Filho e de Niceia Nardy Buzin. A preten-
dente: ANGELICA ALVES DA SILVA, profi ssão: tec enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Edmilson da Silva e de Luzinete Alves da Silva.

O pretendente: PABLO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA MOREIRA, profi s-
são: ajudante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcio Rogerio Moreira 
da Silva e de Maria de Fatima Rodrigues de Souza. A pretendente: LEYDIANE FREIRE 
DA SILVA, profi ssão: agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Guara-
bira, PB, data-nascimento: 13/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Luciano Carneiro da Silva e de Ana Maria Freire Antero.

O pretendente: VINICIUS VITOR DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vitor dos Santos e de Terezinha Moreira dos 
Santos. A pretendente: CATHARINA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: prendas domés-
ticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Francisco da Silva e de 
Beatriz Pereira da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTANA DE ABREU, profi ssão: eletricista de auto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/10/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de Abreu e de Alessandra Santana 
de Abreu. A pretendente: PRISCILA APARECIDA NATIVIDADE DE ALMEIDA, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimen-
to: 12/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agenor Carvalho de 
Almeida e de Maria da Natividade de Almeida.

O pretendente: LEANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, profi ssão: tec enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1982, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adão Francisco Bueno de Oliveira e 
de Neusa Aparecida Guimarães de Oliveira. A pretendente: TAFIDA DA SILVA BUENO, 
profi ssão: aux farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, da-
ta-nascimento: 10/08/1994, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Valdecir 
Geremias Bueno e de Simone Francisca da Silva.

O pretendente: LUCIO MAURO FRANCO, profi ssão: operador coordenador, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ataide Franco e de Sebastiana Pereira Franco. 
A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA, profi ssão: pr domésticas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Poção, PE, data-nascimento: 11/03/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Sobral de Souza e de Maria José de Souza.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO DE NOVAES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Vicente Lopes de Novaes e de Paula 
Alves Augusto Lopes de Novaes. A pretendente: BEATRIZ CAMPEL DE BRITO, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ailton Cordeiro de Brito 
e de Conceição Aparecida Campel de Brito.

O pretendente: ROGERIO LEÃO GRASSO, profi ssão: assistente de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Grasso e de Eli Pereira Leão 
Grasso. A pretendente: BRUNA APARECIDA DA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Araujo dos Santos e de 
Maria Ednalda dos Anjos Silva dos Santos.

O pretendente: JOSE CARLOS FERREIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, data-nascimento: 10/12/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Ferreira da Conceição. A pretendente: 
MARIA JUVENAL DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cedro 
- Queimadas, PB, data-nascimento: 02/07/1955, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Juvenal João da Silva e de Antonia Maria da Silva.

O pretendente: ÍGOR TELES LEITE, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Leal Leite e de Maria de Fátima Teles Leite. A pretendente: MI-
CHELE OLIVEIRA PEDROSO, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Oscar Pedroso e de Cleuzenice Oliveira.

O pretendente: LAERCIO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1957, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Juventino Ricardo Pereira e de Mariana Figueira da Silva. A 
pretendente: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, profi ssão: assistente comercial, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 04/05/1968, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Helenita Raimundo da Silva.

O pretendente: WALTER GAMA, profi ssão: tecnico de elevadores, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gama e de Sebastiana Rosa Gama. A pretendente: 
ITAMARA DAS GRAÇAS DE SOUSA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Divino Pereira de Sousa e de Cicera das Graças de Sousa.

O pretendente: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: funileiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Januario da Silva e de Sebastiana Ferreira da Silva. A 
pretendente: ANA CAROLINE DE SALES MONTEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ilheus, BA, data-nascimento: 04/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lho de Jurandi Xavier Monteiro e de Ana Marcia Jesus de Sales.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Genezio Lopes da Silva e de Erenilda Maria da Silva. 
A pretendente: RAFAELA LALESCA DE OLIVEIRA, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Taubaté, SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosangela de Oliveira.

O pretendente: AIRTON MALHEIROS DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 05/04/1953, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Jose dos Santos e de Maria Ramos 
Malheiros. A pretendente: DELZUITA GOMES DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santa Maria da Vitoria, BA, data-nascimento: 01/07/1957, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Julio Gomes e de Luzia Ferreira de 
Santana.

O pretendente: WELLINGTON MATHIAS DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Valdemir da Silva e de Valeria Cristina 
Delalibera Mathias. A pretendente: PATRICIA ANDRADE COSTA, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Pinheiro Costa e de Luciene 
Ferreira de Andrade Costa.

O pretendente: LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO, profi ssão: vigilante patrimonial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nascimento: 02/11/1992, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira de Araujo e de Dira-
ci Oliveira de Araujo. A pretendente: LARISSA FERNANDES DE ALMEIDA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Santos de Almeida e de 
Creonilde Fernandes de Almeida.

O pretendente: JAEFERSON DE SOUZA PINHO, profi ssão: preparador de autos, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Entre Rios, BA, data-nascimento: 24/05/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João dos Santos Pinho e de Damiana Santos 
de Souza Pinho. A pretendente: CAROLINA PEREIRA DA ROCHA, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro Pereira da Rocha e de Sonia 
Aparecida Lucio da Rocha.

O pretendente: DANIEL DO CARMO, profi ssão: tecnico em telecomunicações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/10/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Emidio do Carmo e de Martinha Adelaide 
Cavalcante. A pretendente: FRANCISCA ISABEL DE BARROS E SILVA, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Valença do Piaui, PI, data-nascimento: 
03/06/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo de Barros e 
Silva e de Antônia Eva da Silva.

O pretendente: ALFIO ANTONIO DE SOUSA, profi ssão: soldador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Adão de Sousa e de Maria de Lourdes Carvalho de 
Sousa. A pretendente: GABRIELLE ALINE SILVA OLIVEIRA, profi ssão: aux adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edssel Jose de Oliveira Filho e de 
Helena da Silva Oliveira.

O pretendente: ADRIANO DE MORAIS DOS SANTOS, profi ssão: encadernador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alicio Rodrigues dos Santos e de Raimunda 
de Morais Rodrigues dos Santos. A pretendente: JÉSSICA SILVA DE SOUZA, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Tomé de Sou-
za e de Maria das Dores da Silva Araujo.

O pretendente: ALEX DA SILVA, profi ssão: professor educação fi sica, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/06/1984, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Argemiro da Silva e de Ana Morales Wanderley da Silva. 
A pretendente: TALITA VEIGA SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Lindofl o de Oliveira Santos e de Rosa de Fatima Veiga Santos.

O pretendente: DANIEL QUIRINO DOS SANTOS, profi ssão: programador, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1983, residente e 
domiciliado em, fi lho de João Quirino dos Santos e de Regina Ladeira dos Santos. 
A pretendente: FRANCINE ARRAIAS DA SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1987, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Aparecido da Silva e de Vera Lucia Arraias 
da Silva.

O pretendente: DIEGO APARECIDO BARBOSA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jacarei, SP, data-nascimento: 24/04/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alessandra de Paula Barbosa. A pretendente: SISLAYNE 
PATRICIA LOPES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Niraldo Jorge da Silva e de Maria do Rosario Lopes da Silva.

O pretendente: WELLINGTON FIGUEIREDO DE LIMA, profi ssão: sondador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: POMBAL, PB, data-nascimento: 17/02/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alves de Lima e de Geralda Figueiredo de 
Lima. A pretendente: FERNANDA KELLY ALVES SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 09/12/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilson da Silva Tavares e de Sandra Rejane 
Alves da Costa Silva.

O pretendente: CLEVERSON PAES DE TOLEDO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Gabriel de Toledo e de Rosielda Paes de Lira. 
A pretendente: MARIANA SANTOS SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Souza Barbosa e de Cristina dos Santos Costa.

O pretendente: ANTÔNIO ROMEO MOREIRA DA MOTA, profi ssão: ofi cial de imperme-
abilização, estado civil: solteiro, naturalidade: Brasilia de Minas, MG, data-nascimento: 
06/06/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gaspar dos Reis Pereira 
da Mota e de Judite Moreira da Mota. A pretendente: KARINA PAULA FARIAS DUAR-
TE, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Henrique Duarte e de Viviane Machado Farias.

O pretendente: JEOVANE BERTOLDO VIEIRA, profi ssão: controlador acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raul Dias Vieira e de Elza Bertoldo Vieira. A 
pretendente: CAMILA SILVA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1999, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Mauricio Reginaldo Ferreira e de Claudete da Silva.

O pretendente: ERIC DEMARCO ESTEVAM, profi ssão: maquinista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Walter de Lima Estevam e de Patricia Demarco Angelo 
Estevam. A pretendente: SARAH DE MORAES BEZERRA, profi ssão: analista de RH, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Batista Bezerra e de Marcia de 
Moraes Bezerra.

O pretendente: DAVI SANTOS RAMOS, profi ssão: motoboy, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Severino Placido Ramos e de Selma Maria dos Santos 
Ramos. O pretendente: ALEXANDRA DOS SANTOS EVANGELISTA, profi ssão: con-
troladora acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Manoel Evangelista 
e de Bernadete dos Santos Evangelista.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO GOMES FERREIRA, profi ssão: almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Marques Ferreira Filho e de Maria Luiza 
Gomes de Oliveira. A pretendente: SAMARA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assisten-
te de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Tavares 
da Silva e de Maria Sonia de Oliveira da Silva.

O pretendente: VAGNER GOBATO, profi ssão: Contador, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1977, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Gobato Sobrinho e de Piedade Calixto Gobato. A pretenden-
te: EDILENE APARECIDA PAIAS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1967, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro José Paias e de Maria Aparecida de Matos.

O pretendente: ALAF PATRICK BARBOZA BASTOS, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jaziel Magalhães Bastos e de Creunice 
Barboza. A pretendente: CAROLINE DO NASCIMENTO GOMES BASSI, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 23/01/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Eduardo 
Gomes Bassi e de Rosileide Barros do Nascimento Bassi.

O pretendente: WEVERTON DE AZEVEDO TAROSSO, profi ssão: auxiliar de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Walter Tarosso e de Rosilda Pinheiro de 
Azevedo. A pretendente: INGRID MELO DE LIMA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1997, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josue Belmiro de Lima e de Marineide 
de Melo Silva.

O pretendente: RALPH HUGO ESPÓSITO, profi ssão: policial militar, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1986, residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Mauricio Esposito e de Nilza Maria Torres Esposito. A pretendente: LI-
DIANE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Areia, PB, data-nascimento: 02/08/1984, residente e domiciliada em Areia, PB, fi lha de 
Cosmo da Silva Ribeiro e de Maria do Socorro Ribeiro da Silva.

O pretendente: DANIEL GONÇALVES DA SILVA PRATES ROCHA, profi ssão: as-
sessor comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1997, residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Pitagoras Costa Prates 
Rocha e de Thamara Gonçalves da Silva Rocha. A pretendente: MARINES LAUDICIA 
BORGES DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Moises Jose dos Santos e de Marcia Pereira Borges dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CAMPOS SANCHEZ, profi ssão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Americo Sanchez e de Daniela Maria Campos 
Sanchez. A pretendente: JAQUELINE PEIXINHO DIAS, profi ssão: musicista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Itamar Braga Dias e de Marineide Guimarães 
Peixinho Dias.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA COSTA, profi ssão: auxiliar de portais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Gomes Costa e de Janete Carolina Oliveira. 
A pretendente: ANA PAULA GRIGORIO CHIQUINI, profi ssão: analisa fi scal, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Aurelio Chiquini e de Luzinete Grigorio 
Chiquini.

O pretendente: WALTER MOREIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Moreira de Souza e de Elsa Defendente 
de Souza. A pretendente: JOYCE FONTES DE OLIVEIRA, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Ribeiro de Oliveira e de Rosana Aparecida 
Fontes de Oliveira.

O pretendente: DIEGO DA SILVEIRA BERTOLINI, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1990, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Bertolini e de Marilucia Carneiro da Silveira. A 
pretendente: NATALIA ALVES SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Joseni Dantas Silva e de Dalva Alves Silva.

O pretendente: KAIQUE SOARES MENDES, profi ssão: web designer, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Mendes e de Andreia Soares Mendes. A 
pretendente: PATRÍCIA BRITO DOS SANTOS, profi ssão: assistente administrativo, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/07/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Almeida dos Santos e de 
Izeny Pereira de Brito Santos.

O pretendente: DEMÉTRIO DO NASCIMENTO NICACIO, profi ssão: analista tributario, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jeronimo Nicacio e de Rosân-
gela Maria do Nascimento Nicacio. A pretendente: NADIA VELOZO DOS SANTOS, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 27/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Neuro 
Velozo dos Santos e de Janice Velozo dos Santos.

O pretendente: ERIVELTO CONCEIÇÃO OLIVEIRA, profi ssão: torneiro mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 05/10/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliâs Gama de Oliveira e de Maria 
Aparecida Conceição Oliveira. A pretendente: MARIA LUCIMAR DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de inspetor de qualid, estado civil: solteira, naturalidade: Barbalha, CE, data-
nascimento: 18/09/1991, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Anto-
nio João da Silva e de Maria Leima da Silva.

O pretendente: JOANA CRISTINA MENDES VIEIRA, profi ssão: securitária, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Rosário, MA, data-nascimento: 22/06/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vicente Vieira e de Maria Joana Mendes 
Vieira. A pretendente: MICHELE AMORIM DA COSTA, profi ssão: securitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/07/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rene Dalkair Castro Costa e de Maria Helena 
Amorim da Costa.

O pretendente: JONATHAN GOMES VANDERLEI, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Maria Alves Vanderlei e de Valdileide Go-
mes Vanderlei. A pretendente: ELISANDRA DO SANTOS LOURENÇO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/04/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Inacio Lourenço e de 
Alessandra dos Santos.

O pretendente: ELIFAS DOS SANTOS LIMA, profi ssão: aux. loja, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Josenildo Guedes de Lima e de Marilene dos Santos Oliveira 
Lima. A pretendente: GEICE DE JESUS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Luis dos Santos Filho e de Sandra Cristina de Jesus 
Oliveira.

O pretendente: JONNATHAN ALVES DE JESUS, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, SP, filho de Estevam de Jesus e de Ilma 
Alves Ferreira. A pretendente: JANAIRA LEAL SANTANA, profissão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 
16/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Conceição de Ma-
ria Leal Santana.

O pretendente: ODAIR SILVIO SENA DA PAIXÃO, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 04/03/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Serra da Paixão e de Marinês Sena da 
Paixão. A pretendente: ESTER SANTANA DE MEDEIROS, profi ssão: prendas domésti-
cas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Jose de Medeiros Filho e de 
Izabel Francisca Santana de Medeiros.

O pretendente: CLEBER DE ARAUJO SOUZA, profi ssão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1984, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Clementino de Souza e de Rita de Cassia 
de Araujo. A pretendente: CAROLINE CRISTINA SANTIAGO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1988, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José do Carmo Pereira Santiago e de 
Elenilda de Oliveira Santiago.

O pretendente: ISSAM ABOU FAKHER, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Damasco-Síria, data-nascimento: 21/09/1969, residente e domiciliado em 
SP, fi lho de Husain Abou Fakher e de Mudlala Abou Fakher. A pretendente: SIMONE 
DE CILLO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1973, residente e domiciliada em SP, fi lha de 
Gilberto de Cillo e de Lina Sinhorelli Cillo.

O pretendente: DIOGO FEITOZA RUIS DA SILVA, profi ssão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Augusto Ruis da Silva e de Iraci Feitoza Ruis da Silva. 
A pretendente: JULIANA SANTOS CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 27/07/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Gervasio da Conceição e de Valdeci dos Santos.

O pretendente: RICARDO MACHADO DA SILVA, profi ssão: tecnico de telecomunica-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Valentim da Silva e de Eliene 
Machado da Silva. A pretendente: TAMIRIS DA SILVA ALVES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1993, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonidia da Silva Alves.

O pretendente: EZIEL FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 04/04/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Amaro Francisco da Silva e de Maria do Carmo Damásio 
da Silva. A pretendente: POLIANA DA SILVA, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 31/01/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Mário da Silva e de Maria Josefa de 
Oliveira Silva.

O pretendente: DOMINGOS REIS DOS SANTOS SERRA, profi ssão: aj pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Vicente Ferrer, MA, data-nascimento: 06/01/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Serra e de Maria Raimunda dos 
Santos Serra. A pretendente: MARISA GOMES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mario Catarino de Souza e de Olinda Gomes 
Santos.

O pretendente: LUIS AUGUSTO SANTOS RAMOS CESAR, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Ramos Alves Cesar e de Neusa 
Maria Monteiro. A pretendente: DAIANE KELLY FERREIRA DA SILVA, profi ssão: pren-
das domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Ferreira da 
Silva e de Maria Jose Gomes da Silva.

O pretendente: RODRIGO RAMALHO DA SILVA, profi ssão: ajudante de serralheiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cleudson Oliveira da Silva e de Maria Pereira 
Ramalho da Silva. A pretendente: NAYLLA ISABELLE VICENTIN SILVA, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 01/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Djalma Silva e de 
Elizabete Vicentin Silva.

O pretendente: JESSE DA CUNHA BEZERRA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Tributino Bezerra e de Regina Amelia da Cunha Bezer-
ra. A pretendente: MILENA DE BRITO MADELA SOUSA, profi ssão: calcenter, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anderson Rodrigues de Sousa e de Rosa Monica 
de Brito Madela Sousa.

O pretendente: KAIO VINICIOS DE ARAUJO ALMEIDA, profi ssão: consultor de ven-
das, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Renata de Araujo Almeida. A preten-
dente: JOYCE LOPES DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: prendas domésticas, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1996, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fabio Rodrigues de Almeida e de Maria Alice 
Lopes dos Santos Almeida.

O pretendente: MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: analista de suporte, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Cotia, SP, data-nascimento: 30/08/1978, residente 
e domiciliado em Cotia, SP, fi lho de Geraldo Rodrigues dos Santos e de Neuza Mar-
tins dos Santos. A pretendente: SAMARA GUEDES CAVALCANTE DA SILVA, pro-
fi ssão: bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Gomes da Silva e 
de Mariuza Guedes Cavalcante da Silva.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão faxineiro, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 34,FLS.117-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/09/1984), 
residente e domiciliado Rua Irará, 78, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Manoel da Silva e de Mariêta Joaquina da 
Silva. MARIA DO SOCORRO SANTOS FONTINELE, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Esperantina, Estado do Piauí (CN:LV-A-30,FLS.155 1º OFÍCIO 
DE ESPERANTINA/PI), Esperantina, PI no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta 
e três (13/07/1983), residente e domiciliada Rua Irará, 78, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Castro Fontinele e de Raimunda 
Alves dos Santos Fontinele.

CARLOS ALEXANDRE APARECIDO EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.121V-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (22/12/1985), residente e domiciliado Rua Surucuás, 752, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angela Aparecida Evangelista. 
ERIKA OLIVEIRA GOMES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora 
de operações, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.017-
-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/08/1986), residente e domiciliada Rua Surucuás, 752, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Gomes de Sousa e de 
Maria Luiza Oliveira Reis.

HELDER FERNANDO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.292 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta (19/10/1980), 
residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 798, bloco C, apartamento 32, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Inocencio Alves e de Maria Lucia Inocencio 
Alves. DANIELA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.283-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/10/1986), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 798, bloco C, apartamento 
32, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Sobrinho de Souza e de Aparecida 
de Moraes Ferreira Souza.

RODRIGO ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão analista de monitoria de 
qualidade, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete (23/04/1987), residente e domiciliado Rua Passos, 229, 
Vila Virgínia, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Nelson de 
Melo e de Sara Alves Coelho de Melo. ANA CLAUDIA ALVES SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo fi nanceiro, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa (01/06/1990), 
residente e domiciliada Rua Raça Humana, 02, casa 02, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio de Lima Santos e de Vilma Alves 
Coelho Santos. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Itaquaquecetuba, neste Estado.

ROGÉRIO FELICIANO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.199 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/02/1984), residente 
e domiciliado Rua Orlando Pellicci, 391, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ademir Feliciano e de Cecilia Maciel Feliciano. LETÍCIA OLIVEIRA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Vila Formosa, 
nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.283-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (12/09/1988), residente e domiciliada Rua 
Orlando Pellicci, 391, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio 
Oliveira da Silva e de Maristela Santos.

WEVERTON COSTA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/265.FLS.202-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (08/12/1996), residente e domiciliado Rua 
Cipó de Chumbo, 162, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renilson 
de Sousa Simião e de Fernanda da Costa. ANA CAROLINA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/643.FLS.100V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e sete (19/02/1997), residente e domiciliada Rua Cipó 
de Chumbo, 162, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cicero do 
Nascimento e de Vera Lucia Estecio.

RUDY DOS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão polidor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/070.FLS.020-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e oitenta e três (14/06/1983), residente e domiciliado Rua Emídio 
Campanella, 274, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando de 
Jesus e de Corina dos Santos de Jesus. JOANA D’ARC BRIGO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Catanduva, neste Estado, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e noventa (26/06/1990), residente e domiciliada Rua Emídio 
Campanella, 274, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto 
Brigo e de Lourdes Graciano.

DOUGLAS ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/466.FLS.010-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e sete (24/07/1997), residente 
e domiciliado Rua Goivinho da Praia, 04, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ivo Antonio de Souza e de Rosana Alves Machado. ALINE TERTULIANO 
ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/371.
FLS.134V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e noventa e nove (28/10/1999), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 1292, 
Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Silvan de Souza Araújo 
e de Cláudia Regina Tertuliano Araújo.

JOSÉ TADASHI MINATO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos 
e sessenta e três (14/05/1963), residente e domiciliado Rua Amanari, 28, A, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Komao Minato e de Tioko Minato. 
KELLY CRISTINA SPADA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Joaquim Tavora, Estado do Paraná, Joaquim Tavora, PR no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e sessenta e sete (30/09/1967), residente e domiciliada Rua Amanari, 28, 
A, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Semerino Adassir Spada 
e de Leonilda Paschoa Spada.

ANTONIO MARCILIO COSME DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nas-
cido em Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.FLS.201-FERREIROS/PE), 
Timbaúba, PE no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (12/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Paratinin, 24, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cosme da Silva e de Helena Maria da Con-
ceição. ADRIANA MARIA MOTA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e noventa (24/06/1990), residente e domiciliada Rua Paratinin, 
24, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gregorio Dias da Mota e de Arcanja Maria da Mota.

JOSÉ CLÓVIS MATOS DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Itapicuru D´Agua, Município de Jeremoabo, Estado da Bahia, Jeremoabo, 
BA no dia dois de maio de mil novecentos e sessenta e dois (02/05/1962), residente 
e domiciliado Rua Forte de São Marcos, 44, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Arlindo Nolasco de Carvalho e de Maria Olimpia de Matos. ELIANE 
BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nas-
cida em São José da Laje, Estado de Alagoas (CN:LV-A 40,FLS.295V-SÃO JOSÉ 
DA LAJE/AL), São José da Laje, AL no dia dois de outubro de mil novecentos e 
sessenta e um (02/10/1961), residente e domiciliada Rua Forte de São Marcos, 44, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Constantino Barbosa da Silva e 
de Josefa Matilde da Silva.

WAGNER SIQUEIRA TARCISIO, estado civil solteiro, profi ssão líder de equipe, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/220.FLS.421-1° SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/02/1986), residente e domiciliado Rua Pedro Canal, 44, Vila Gil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lourenço Tarcisio e de Maria Vitória Siqueira Tarcisio. GLAU-
QUIA ERICA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão reabastecedora, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/124.FLS.001 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (20/09/1994), residente e domiciliada 
Rua Pedro Canal, 44, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvanio Pereira do 
Nascimento e de Wilma Ernesto Dias Pereira.

JOSÉ GERALDO BRITES, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/093,FLS.202-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e seis (26/12/1956), residente e domiciliado Rua Pantanais do Mato 
Grosso, 669, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo 
Margela Brites e de Durvalina Vicente Brites. MARIA ELISA MARTINS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/108,FLS.112-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e sessenta 
e quatro (03/06/1964), residente e domiciliada Rua Conceição da Pedra, 130, Vila 
Santa Lúcia, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Alcides Martins e de Elisa Maria 
da Conceição Martins.

ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
informática, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/033.FLS.297 2º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e oitenta e três (14/07/1983), residente e domiciliado Rua 
Jacinto de Sampaio Soares, 254, casa 04, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Obercio Ribeiro dos Santos e de Deusite Arruda dos 
Santos. ANDREZA DE FATIMA DALCIN, estado civil solteira, profi ssão analista de 
sistemas, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.170V-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (13/05/1982), residente e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, 254, casa 
04, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio 
Dalcin e de Maria Ines Dalcin.

RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES, estado civil solteiro, profissão analista de de-
partamento pessoal, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/117.
FLS.152-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil nove-
centos e noventa e três (14/10/1993), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 
1482, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose Bezerra Fernandes e de Eulinelia dos Santos Fernandes. LARISSA SOUSA 
SANTOS, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Mutuípe, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.397-ENGENHEIRO PONTES-LAJE/BA), Mutuípe, BA 
no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), 
residente e domiciliada Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 07, apartamento 24-A, Co-
lônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Jesus Santos e de Edna 
Antonia Amaral Sousa.

LUIZ DE FRANÇA QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, PE 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e cinquenta e um (18/08/1951), residente e 
domiciliado Avenida Líder, 3408, Cidade Líder, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de França 
Queiroz e de Natalia Oliveira Queiroz. JOANA MARIA CAMPOS, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Amaraji, Estado de Pernambuco, Amaraji, PE no dia 
dezenove de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (19/02/1958), residente e 
domiciliada Avenida Líder, 3408, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Bertoldo Campos e de Quiteria Maria Campos.

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em Ta-
caimbó, Estado de Pernambuco, Tacaimbó, PE no dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e cinquenta e um (31/12/1951), residente e domiciliado Rua Porto Amazo-
nas, 654, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ramiro da Silva e de 
Tercina Francisca da Conceição. SHEYLA DE SOUZA MARIANO PIRES, estado civil 
divorciada, profi ssão artesã, nascida em Subdistrito Tucuruví, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e quatro (30/07/1974), residente 
e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 06, apartamento 13, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Mariano Pires e de Rosa 
Fernandes de Souza Pires.

EDILSON JOSE DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão corretor de imóveis, nascido 
em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.066V-SANTANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e dois (23/07/1982), residente 
e domiciliado Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin, 266, apartamento 31, Jaçanã, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de André Jose de Santana e de Crispiniana Costa de 
Santana. VANESSA GAMA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.167 SANTO AMARO/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e nove (07/08/1979), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 586, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Walter Gama de Lima e de Maria de Fatima Madeira de Lima.

JEFFERSON MATHEUS FERNANDES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV-A 87,FLS.294-CAMPINA 
GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (04/12/1994), residente e domiciliado Avenida Príncipe do Grão-Pará, 
225, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio 
Pereira Soares e de Maria Jeruza Fernandes Soares. CAROLINA ROSA CARDOSO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste 
Distrito (CN:LC-A 228,FLS.99V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco (08/07/1995), residente e domiciliada Avenida Príncipe do 
Grão-Pará, 225, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gioval 
Cardoso da Silva e de Sirlene Santos Rosa.

VALDEAN FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Caruaru, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/032.FLS.253-CARUARU/PE), Caruaru, 
PE no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e oito (30/05/1988), residente e 
domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 05, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Albertino Barros de Souza e de Marinalva Ferreira de 
Souza. REJANE DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora 
de lavanderia, nascida em Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e setenta e sete (17/08/1977), residente e domiciliada Rua 
Camutanga, 45, bloco 05, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Leodorio dos Santos e de Antonia Alexandre da Silva Santos.

ROBSON DE ALMEIDA COELHO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar fi nanceiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos 
e setenta e oito (30/06/1978), residente e domiciliado Rua José Vieira Guimarães, 419, 
Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Reinivaldo Coelho e de 
Marinalva Pereira de Almeida. ESTER SANTANA DOS ANJOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão passadeira, nascida em São Sebastião do Passé, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.
FLS.072V-SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA), São Sebastião do Passé, BA no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos e setenta e seis (27/11/1976), residente e domi-
ciliada Rua Castelândia, 70, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Crispim dos Anjos e de Maria Raimunda Santana dos Anjos.

LUCAS VINICIUS CENCI SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em segurança do 
trabalho, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/192.FLS.133V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e três (09/11/1993), residente 
e domiciliado Rua Arte do Sol, 11, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva e de Leila Aparecida Cenci. CASSIA RODRIGUES 
BITTENCOURT, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/589.FLS.177 1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP 
no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (25/04/1994), residente 
e domiciliada Rua Nova Vida, 1626, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rodrigues Ferreira e de Niedja Nunes de Brito Ferreira.

UNDSLEY DE SOUZA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.239V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e nove (22/03/1989), residente e 
domiciliado Rua Francisco Peixoto Bizerra, 1248, Jardim Brasil, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Edson Evangelista Neves e de Cleide Pereira de Souza. PAMELA DE JESUS 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão recuperadora de crédito, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A-173,FLS.205F-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (24/12/1994), 
residente e domiciliada Rua Noite Verde, 16, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Alves de Oliveira e de Eliane de Jesus Oliveira.

JEFFERSON MATTOS LIRA, estado civil solteiro, profi ssão arte fi nalista, nascido em Sub-
distrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A 23,FLS.324-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), residente e 
domiciliado Rua Rio Quebra Anzóis, 736, Vila Aimoré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Josue Barbosa Lira Filho e de Rosangela Mattos Reis. NANDARA AMORIM OLIVEIRA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estagiária contabil, nascida em Distrito de São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-308,FLS.292-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e um (04/11/1991), residente 
e domiciliada Rua Tomaracá, 58, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ederaldo Oliveira Silva e de Narcisa Amorim da Silva.

DAIANI MANSANARI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/133.FLS.205-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e noventa (05/09/1990), residente e domiciliada Rua 
Henrique de Faria, 524, casa 01, Vila Taquari, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Mansanari 
dos Santos e de Cleuza Ramos dos Santos. CRISTIANE PEREIRA LUZIA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/12/1986), residente e domiciliada 
Rua Henrique de Faria, 524, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Benedita Pereira Luzia.

GIVAN FERREIRA PEDROSA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A 003.FLS.048-TABULEIRO DO MAR-
TINS/AL), Maceió, AL no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e seis 
(16/11/1976), residente e domiciliado Rua Gino Romiti, 43, casa 02, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givan Ferreira Pedrosa e de Cícera 
de Oliveira Pedrosa. KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
técnico de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de 
junho de mil novecentos e oitenta (06/06/1980), residente e domiciliada Rua Gino Romiti, 
43, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osmar Oelton da Silva e de Shirlene Aparecida da Silva.

ADRIANO VIEIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão gerente indústrial, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de 
mil novecentos e setenta e dois (27/06/1972), residente e domiciliado Avenida Pires do 
Rio, 3679, casa 24, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odilio Dias de 
Lima e de Maria Vieira de Lima. THAIANE SILVA SERRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Ipecaetá, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.187-
-IPECAETÁ/BA), Ipecaetá, BA no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(04/01/1991), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 3679, casa 24, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Fernandes Serra e de Edezuita Silva Serra.

FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro júnior, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.156V-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e um (12/11/1981), 
residente e domiciliado Rua Andréas Amon, 170, apartamento 31-C, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Rodrigues 
e de Maria Aparecida Silva Rodrigues. KARINA LEILA LEITE VICENTE, estado civil 
divorciada, profi ssão fi scal de terminal, nascida em Rafard, neste Estado, Rafard, SP 
no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (17/10/1982), residente 
e domiciliada Rua Andréas Amon, 170, apartamento 31-C, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente e de Maria de Lourdes Leite.

FÁBIO JÚNIOR SANTANA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em 
Monteiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/015.FLS.228-MONTEIRO/PB), Monteiro, PB no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e dois (16/03/1982), residente e domiciliado 
Rua Virgínia Augusta Miguel, 269, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan 
Porfírio Alves e de Maria Edilene Santana. MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Monteiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/015.
FLS.215-MONTEIRO/PB), Monteiro, PB no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (08/10/1982), residente e domiciliada Rua Virgínia Augusta Miguel, 269, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inacio de Oliveira e de Maria de Lourdes de Oliveira.

GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Florianópolis, Estado de Santa Catarina (CN:LV.A/057.FLS.038-2°SUBDISTRITO 
DE FLORIANÓPOLIS/SC), Florianópolis, SC no dia vinte e nove de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (29/03/1982), residente e domiciliado Rua Agave, 248, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anibal Fernandes e de Barbara Rosa Fernandes. 
GLAUCIA CASALLI MONTEIRO DIAS, estado civil solteira, profi ssão administradora 
de empresa, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.167V-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (07/01/1984), residente e domiciliada Rua Agave, 248, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Guilherme Monteiro Dias e de Vanice Casalli Monteiro Dias.

CARLOS HENRIQUE BESERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.098-AFOGADOS 
DA INGAZEIRA/PE), Afogados da Ingazeira, PE no dia doze de junho de mil novecen-
tos e oitenta e oito (12/06/1988), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 21, A, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Beserra da Silva. 
ANA CLAUDIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em Petrolândia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/010.FLS.003-PETROLÂNDIA/PE), 
Petrolândia, PE no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (12/05/1985), 
residente e domiciliada Rua Noite Verde, 21, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Vicente da Silva e de Ana Costa dos Santos Silva.

MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em telefonia, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/422.FLS.285-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(29/02/1996), residente e domiciliado Rua Cecília Iter, 615, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Daniel dos Santos e de Eliana Coelho dos Santos. TAMIRES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão escriturária, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/051.FLS.083V-VILA GUILHERME/SP), Guarulhos, SP no dia vinte 
de novembro de mil novecentos e noventa e seis (20/11/1996), residente e domiciliada 
Avenida David Domingues Ferreira, 729, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter 
Ferreira dos Santos e de Quitéria Pereira Santos.

THOMAZ HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/077.FLS.122 MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia oito de abril 
de mil novecentos e oitenta e oito (08/04/1988), residente e domiciliado Rua Estrelas da 
Terra, 38, D, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albertino dos Santos 
e de Katia Cristina Frugis dos Santos. ANA PAULA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/022.FLS.068-
-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois (07/08/1982), residente e domiciliada Rua Estrelas 
da Terra, 38, D, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos dos 
Santos e de Luiza Gomes de Lima Santos.

FABIO OLIVEIRA DE BARROS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de qualidade, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/070.FLS.160-2°SUBDISTRITO SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/04/1989), residente e domiciliado Rua Francisco Ribalta, 86, Vila Iolanda II, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de José de Barros Silva e de Laudeci da Conceição Oliveira 
Carvalho. GABRIELA DE JESUS FERREIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.151V-
-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (16/08/1994), residente e domiciliada Rua Benedito Coelho Neto, 736, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Domingos Alves e de Marisa de Jesus Ferreira Alves.

LEANDRO DE OLIVEIRA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 208,FLS.223-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (06/05/1985), 
residente e domiciliado Rua Dança das Borboletas, 19, casa 03, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luciano Cabral e de Maria José de 
Oliveira Cabral. SARINA FERREIRA GALDINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de faxina, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 474,FLS.265-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e nove (11/03/1989), 
residente e domiciliada Rua Dança das Borboletas, 19, casa 03, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria dos Prazeres Galdino da Silva.

RODRIGO ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 39,FLS.184-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (21/06/1985), residente e 
domiciliado Rua de Flor em Flor, 75, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson José de Oliveira e de Yara de Almeida Oliveira. 
ELIENE LIMA DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Ga-
ranhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-101,FLS.194 GARANHUNS/PE), Garanhuns, 
PE no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (25/12/1983), 
residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, 75, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Linoildo Lima de Matos e de Ana Maria Lima de Matos.

RODRIGO FEITOSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN :LV-A-39,FLS.33 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (18/05/1985), residente e domi-
ciliado Rua Sestílio Melani, 50, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Barros Silva e de Maria Selma Feitosa Silva. LUANA PEREIRA 
CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-195,FLS.247-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois (07/10/1982), residente e domiciliada Rua Sestílio 
Melani, 50, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Conceição e de Ivanilda Pereira da Silva.

SALVADOR SOUZA CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nasci-
do em Jussiape, Estado da Bahia, Jussiape, BA no dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e quarenta e três (26/09/1943), residente e domiciliado Rua Biri, 309, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo José de 
Carvalho e de Alice Souza Carvalho. MARIA NEUZA PEDROSA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Malacacheta, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-
-10,FLS.197-1º SUBDISTRITO GOVERNADOR VALADARES/MG), Malacacheta, MG no 
dia trinta de agosto de mil novecentos e cinquenta (30/08/1950), residente e domiciliada 
Rua Biri, 309, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Belizario Souza Santos e de Ana Pedrosa dos Santos.

REGINALDO GOMES DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São José do Jucuri, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/017.FLS.285-COLUNA/
MG), São José do Jucuri, MG no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e 
oito (04/03/1978), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 12, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarcísio Sérvulo de Abreu e de Joana Darc Gomes de 
Abreu. VALDINA RODRIGUES ROCHA, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfer-
magem, nascida em União, Estado do Piauí (CN:LV.A/062.FLS.010 UNIÃO/PI), União, 
PI no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (15/02/1971), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1255, bloco 04, apartamento 03, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deusdete Rodrigues da Rocha e de Maria dos Remédios 
Rodrigues da Silva.

ADILSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia quatorze 
de outubro de mil novecentos e sessenta e três (14/10/1963), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco D, apartamento 11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Roque Duarte da Conceição e de Francisca Ferreira da Conceição. ELISABETE 
RODRIGUES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-39,FLS.106 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (26/02/1968), residente e domiciliada Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco D, apartamento 11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lazaro Pinto Moreira e de Irizalta Rodrigues Moreira.

BRUNO CESAR DOS SANTOS SHINMOTO, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-145,FLS.94 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de junho de mil novecentos e noventa e um (24/06/1991), residente e domiciliado 
Rua Frei Cristóvão Severim, 291, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Leal Pereira Shinmoto e de Conceição Aparecida dos 
Santos Shinmoto. BEATRIZ DA SILVA PIO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-169,FLS.146-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e dois (29/09/1992), residente 
e domiciliada Rua Diogo de Moraes Lara, 71, Jardim Rodolfo Pirani, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Reginaldo de Barros Pio e de Edileusa da Silva Teles Pio.

MIGUEL MARCOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/224,FLS.178V-PENHA DE 
FRANÇA-SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (12/11/1988), residente e domiciliado Rua João Justino Leite, 28, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel Pedro de Sousa e de Noemia Brito Viana de Sousa. JESSICA 
TARTAROTI DELGADO, estado civil solteira, profi ssão auditora de qualidade, nascida 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/88,FLS.137-CAMBUCI-SP), São Paulo, 
SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e um (07/11/1991), residente 
e domiciliada Rua João Câmara, 230, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilson Cyriaco Delgado e de Mary Ellen Mendes Tartaroti Delgado.

JEFERSON ROBSON DE GOIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/002.FLS.022-SANTA EFIGÊNIA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e seis (24/06/1976), residente e 
domiciliado Rua Gino Baldo, 58, apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Canindé de Gois e de Francisca Erme-
lina de Melo Gois. WÊNIA MARIA RODRIGUES PINTO, estado civil solteira, profi ssão 
telefonista, nascida em Antônio Martins, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/006.
FLS.241-ANTÔNIO MARTINS/RN), Antônio Martins, RN no dia vinte e quatro de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro (24/03/1984), residente e domiciliada Rua Heitor 
Villa Lobos, 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Pinto Filho e de Vanda Lúcia Rodrigues Pinto.

PETTER FERREIRA SABINO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/280,FLS.125-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa (20/10/1990), residente 
e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 26, A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Sabino e de Maria de Lourdes Ferreira Sabino. ALINE MICHELE 
BICHARA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Saúde, nesta 
Capital (CN:LV.A/85,FLS.229 SUBDISTRITO SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e oitenta e sete (03/09/1987), residente e domiciliada Rua 
Senador Amaral Furlan, 183, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Rubens Bichara e de Aparecida de Fatima Bicudo Bichara.

PAULO BRUNO STRICAGNOLO, estado civil solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-39,FLS.136 VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e seis (16/06/1986), 
residente e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 815, casa 07, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Stricagnolo e de Denise Plaza Stricagnolo. 
DENIELI FATIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora de dança, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-214,FLS.280V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/11/1994), residente e domiciliada 
Rua Santo Antônio de Itaberava, 189, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gilvan Calu da Silva e de Eliane Fatima da Silva.

AMAURI ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil 
novecentos e setenta e um (29/03/1971), residente e domiciliado Rua Cintra, 363, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de George 
Alves de Oliveira e de Marlene Bonsucesso de Oliveira. CRISTIANE APARECIDA 
PAZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uberaba, Estado de Minas 
Gerais, (CN:LV.A/117,FLS.003 UBERABA/MG), Uberaba, MG no dia quatro de junho 
de mil novecentos e setenta e três (04/06/1973), residente e domiciliada Rua Cintra, 
363, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisca Ferreira Paz.

MATHEUS LUCAS DIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Distrito de Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A-567,FLS.69-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (09/08/1997), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1217, fundos, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo 
Dias de Souza e de Rosa Reinalda Dias de Souza. JESSICA APARECIDA DOS 
ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-
-361,FLS.055Vº-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil nove-
centos e noventa e nove (06/01/1999), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1217, 
fundos, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nacino dos Anjos e de Simone Aparecida dos Santos.

ELVIS LOPES CANDIA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em 
neste Distrito, (CN:LV.A/127,FLS.243-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de maio de mil novecentos e noventa (29/05/1990), residente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 
332, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Santiago Miguel Candia e de Elenice Lopes de Almeida. PRISCILLA STEPHANIE 
ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste 
Distrito, (CN:LV.A/105,FLS.85-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio 
de mil novecentos e oitenta e oito (16/05/1988), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 
332, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Messias da Silva e de Rosana da Silva Andrade.
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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:

ARLINDO AVELINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão torneiro repuxador, 
nascido em Tacaimbó, Estado de Pernambuco, Tacaimbó, PE no dia primeiro de novem-
bro de mil novecentos e cinquenta e seis (01/11/1956), residente e domiciliado Rua Vilar 
do Paraíso, 133, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Avelino de 
Souza e de Maria Vicencia da Conceição. LUZIA DIAS DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-167,FLS.153 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e sessen-
ta e um (15/08/1961), residente e domiciliada Rua Vilar do Paraíso, 133, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Inácio de Lima e de Teresinha Dias de Lima.

ZILDO DA SILVA ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
Mamanguape, Estado da Paraíba, Mamanguape, PB no dia sete de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (07/09/1965), residente e domiciliado Rua Passa-Quatro, 
Lote 06, Quadra 13, Guaratiba, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
RJ, fi lho de Zaqueu de Almeida e de Maria José da Silva Almeida. EDILMA RODRIGUES 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Mamanguape, Es-
tado da Paraíba (CN:LV.A/083.FLS.092-MAMANGUAPE/PB), Mamanguape, PB no dia 
vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e dois (25/11/1972), residente 
e domiciliada Rua Allegros e Surdinas, 85, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Rodrigues de Almeida e de Creuza de Almeida.

JOSÉ DOMINGOS DANTAS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (13/01/1961), residente e domiciliado Rua 
Nova Vida, 1432, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Domingos Dantas e de Maria Batista da Cruz. ELISABETE MACENA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Patos, Estado da 
Paraíba, Patos, PB no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta (27/04/1980), 
residente e domiciliada Rua Nova Vida, 1432, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Inacio da Silva e de Genaura Macena da Silva.

JEFERSON LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/15,FLS.299V ARACAJU/SE), Aracaju, SE no dia 
dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco (02/05/1995), residente e domiciliado 
Rua João Fernandes, 373, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José de Jesus Santos Irmão e de Maria Joseilde Lima Santos. GISELE 
SALES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/265,FLS.69F ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (02/12/1996), residente e domiciliada Rua 
Guilherme da Cruz, 166, casa 02, Jardim Helian, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Sales 
de Souza e de Marcia Isidoro dos Santos de Souza.

JERONIMO DA SILVA TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão motorista de diretoria, 
nascido em Santana do Ipanema, Estado de Alagoas (CN:LV.A-04,FLS.291-SENADOR RUI 
PALMEIRA/AL), Santana do Ipanema, AL no dia dez de julho de mil novecentos e setenta 
e nove (10/07/1979), residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 295, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Tavares Neto e de Josefa Maria da Silva. IVANIA 
SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão analista de faturamento, nascida 
em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A-119,FLS.139-TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e setenta e seis (04/07/1976), residente e 
domiciliada Travessa Porto Amélia, 07, casa 01, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Romualdo Francisco de Carvalho e de Maria Raimunda Santos de Carvalho.

LEANDRO APPARECIDO DOS SANTOS VIRGILIO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de informática, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/102,FLS.201V-ITAQUERA-SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (31/01/1988), 
residente e domiciliado Rua Serrana, 1055, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Osvaldo Virgilio e de Angela Maria Pinheiro dos Santos Virgilio. ALESSANDRA 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de atendimento, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/35,FLS.100-ITAQUERA-SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove 
(01/02/1979), residente e domiciliada Rua Serrana, 1055, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eliezer Moreira dos Santos e de Maria Socorro de Jesus dos Santos.

RODRIGO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.161V-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(21/12/1981), residente e domiciliado Rua Canto da Tarde, 55, apartamento 22-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vieira da 
Silva Filho e de Luzia Felix da Silva. KELLEN CRISTINA MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/074.FLS.198-SUZANO/
SP), Suzano, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/01/1987), 
residente e domiciliada Rua Roque Heroles, 70, Caxangá, Suzano, neste Estado, Suzano, 
SP, fi lha de Elias Antonio Martins e de Benedita de Souza Martins.

RODRIGO BORDIN, estado civil solteiro, profi ssão consultor de seguros, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/018,FLS.038-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um (13/09/1981), residente e domiciliado Rua Brás 
Vidigal, 68, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivone Bordin. MONIQUE 
AGATA SILVA LOPES, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - 
Capital, (CN:LV.A/120,FLS.261 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (06/07/1985), residente e domiciliada Rua Brás Vidigal, 68, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Raimundo Lopes e de Ana Maria da Silva.

LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/54,FLS.19V-BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (23/02/1983), residente 
e domiciliado Rua Nova Vida, 1581, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves do Nascimento e de Leci Pereira da Silva. ZULMARIA 
COELHO PIRES, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia dez de maio de mil novecentos e setenta e 
três (10/05/1973), residente e domiciliada Rua Piava, 28, casa 01, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domício Alexandrino Pires e de Maria Damiana Coelho Pires.

ANDERSON SANTOS SALES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Nova Brasilia, Estado da Bahia (CN:LV.A 220,FLS.147-ITAQUERA/SP), Nova 
Brasilia, BA no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e quatro (13/07/1994), 
residente e domiciliado Rua da Estação, 246, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osmar Santos Sales e de Cleonice Bernardino de Souza Sales. GABRIELLA 
DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A 302,FLS.102-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (24/02/1998), residente e 
domiciliada Rua Lua do Alforje, 14, fundos, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Nunes Barbosa e de Lucineide dos Santos Barbosa.

ANDERSON SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão cartorário, nascido 
em neste Distrito, (CN:LV.A/160,FLS.149-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de março de mil novecentos e noventa e dois (18/03/1992), residente e domiciliado Rua 
Carlos Mazer, 416, bloco 02, apartamento 22, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Gonçalves de Souza e de Jaidete Soares de Oliveira de Souza. MARIA 
CRISTINA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão cartorária, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/044,FLS.265 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e um (22/11/1981), residente 
e domiciliada Rua Carlos Mazer, 416, bloco 02, apartamento 22, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Manoel de Farias e de Maria do Carmo de Farias.

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão fotógrafo, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e 
setenta (04/04/1970), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2133, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vicente de Oliveira e de Beatriz Maria de Oliveira. 
ROSANA VIEIRA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-27,FLS.80-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (24/01/1976), residente e domiciliada 
Rua Victório Santim, 2133, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino do 
Sacramento Marques e de Benedita Vieira Marques.

JESSÉ SEMIÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de operações 
outsourcing II, nascido em Carapicuiba, neste Estado (CN:LV.A/41,FLS.218-ITAPEVI-
-SP), Carapicuiba, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/02/1989), residente e domiciliado Rua Matias João Tavares, 42, Vila Caxambu, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Semião da Silva e de Adjanete Salvina de Oliveira da 
Silva. LETÍCIA SOARES GUILHERME, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/167,FLS.221-VILA MARIANA-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (23/08/1994), 
residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 368, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Celso Guilherme e de Maria Lucia Soares da Silva Guilherme.

THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
logistico, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A-227,FLS.266Vº-
-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (26/07/1989), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 830, bloco 
02-B, apartamento 54, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Cle-
mente dos Santos e de Jocelita Oliveira Cosmo. ELIANE ALMEIDA DE GOES, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Distrito de Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A-10,FLS.263 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil 
novecentos e setenta e nove (02/11/1979), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 
830, bloco 02-B, apartamento 54, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo 
Pereira de Goes e de Dalila dos Anjos de Almeida.

FLÁVIO SCÂNDOLA BUENO, estado civil solteiro, profi ssão programador júnior, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.299-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (22/01/1986), 
residente e domiciliado Rua José Canavas, 18, A, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Bueno e de Marcia de Oliveira 
Scândola Bueno. BARBARA APARECIDA MARQUES VIRISSIMO, estado civil solteira, 
profi ssão operador de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/440.FLS.291-
-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (16/10/1991), residente e domiciliada Rua José Canavas, 18, A, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo de 
Melo Virissimo e de Eliude Marques do Nascimento.

ARTHUR DE OLIVEIRA OGIHARA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de suporte, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/121,FLS.013V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e quatro (12/04/1994), 
residente e domiciliado Rua Rui Barbosa, 632, apartamento 103, Bela Vista, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Akeho Ogihara e de Maria Ivone de Castro Oliveira. NATHANY 
PAULA SILVA, estado civil solteira, profi ssão hoteleira, nascida em Subdistrito Cambuci, 
nesta Capital (CN:LV.A/096,FLS.247 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia onze de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (11/03/1994), residente e domiciliada Rua Bento 
Ribeiro, 188, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo José da Silva e 
de Miriam Paulo da Silva.

MARCOS VINICIOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em neste Distrito, (CN:LV.A/166,FLS.113V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e dois (06/08/1992), residente e domiciliado 
Rua Félix Capella, 68, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Donizete dos Santos e de Valdirene 
dos Santos. DEBORA FERREIRA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/057,FLS.128-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta 
e três (27/07/1983), residente e domiciliada Rua Félix Capella, 68, bloco A, apartamento 
43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Oliveira e de Gerarda Ferreira de Sousa Oliveira.

ALEX SANDRO ESTEVÃO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão atendente de 
call center, nascido em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/171.
FLS.196-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e quatro (06/08/1984), residente e domiciliado Avenida Professor 
João Batista Conti, 1472, apartamento 34-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirlene Estevão Batista. KATIA REJANE MARTINS 
ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão compradora, nascida em São Luís, Estado 
do Maranhão (CN:LV.A/030.FLS.293-SÃO LUIS/MA), SÃO LUIS, MA no dia vinte e 
sete de outubro de mil novecentos e oitenta e um (27/10/1981), residente e domiciliada 
Avenida Professor João Batista Conti, 1472, apartamento 34 B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Pereira Andrade e 
de Maria Martins Andrade.

JOSÉ OSVALDINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiollo, nascido 
em Itabaianinha, Estado de Sergipe, Itabaianinha, SE no dia onze de dezembro de 
mil novecentos e setenta e sete (11/12/1977), residente e domiciliado Rua Júlio Pena, 
236, casa 01, Vila Augusta, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Amaro dos Santos e de Maria Alice dos Santos. VANILDE BORGES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão educadora, nascida em Itabaianinha, Estado 
de Sergipe, Itabaianinha, SE no dia quinze de junho de mil novecentos e setenta e seis 
(15/06/1976), residente e domiciliada Rua Jequitirana, 234, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo dos Santos e de Maria Selma 
Borges. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito 
de Guarulhos, neste Estado.

LUCIANO PIO DIAS MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado de elé-
trica, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil 
novecentos e setenta e cinco (21/04/1975), residente e domiciliado Rua Manuel Alves 
da Rocha, 565, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Carlos Moreira e de Maria Aparecida Spirlandelli Moreira. VALCIRA DOS SANTOS 
TENÓRIO, estado civil divorciada, profi ssão encarregada de frente caixa, nascida em 
Tabira, Estado de Pernambuco, Tabira, PE no dia três de março de mil novecentos e 
setenta e sete (03/03/1977), residente e domiciliada Rua Manuel Alves da Rocha, 565, 
casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Magno Tenório 
e de Maria José dos Santos Tenório.

DANIEL FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão balconista, nascido 
em Caruaru, Estado de Pernambuco, Caruaru, PE no dia treze de outubro de mil no-
vecentos e setenta e oito (13/10/1978), residente e domiciliado Rua Cores Vivas, 12, 
casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Mario Ferreira da Silva e de Marlene Lourenço Ferreira da Silva. FABIANA AL-
VES DE SOUZA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (17/08/1986), residente e domiciliada Rua Cores Vivas, 12, casa 01, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Alves da Silva 
e de Edna Maria da Silva.

CAIRO GAMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja pleno, 
nascido em Subdistrito Cangaiba, nesta Capital (CN:LV-A 04,FLS.98-CANGAIBA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e sete (25/07/1977), 
residente e domiciliado Rua Padre Estevão de Oliveira, 344, bloco B, apartamento 41, 
Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Joviniano Gama dos Santos e de Carmelita Pereira dos Santos. ELÂINE CRISTINA 
DO NASCIMENTO DE SENA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de agosto de 
mil novecentos e oitenta (11/08/1980), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo 
Branco, 798, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Camerindo Ribeiro 
de Sena e de Sônia Regina do Nascimento de Sena.

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: LAERCIO FRANCISCO, profi ssão: agente de apoio, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 23/12/1956, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adelino Francisco e de Agair 
Tavares Francisco. A pretendente: ROSELI SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mato Verde - MG, data-nascimento: 27/01/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rosalino Silva de Oliveira e 
de Ademar Neves da Silva.

O pretendente: WANDERLEY MENDONÇA CAPELLA, profi ssão: gerente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 08/04/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wanderley Seixas Capella e de Durcemar 
Mendonça de Santana. A pretendente: ALINE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: profes-
sora, estado civil: divorciada, naturalidade: Racharia - SP, data-nascimento: 08/10/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alan da Silva e de Maria José do 
Amaral Silva.

O pretendente: ROBERIO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: analista de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
10/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribamar Pereira 
e de Maria Esmerina da Silva Pereira. A pretendente: JULIANA DA SILVA COSTA, 
profi ssão: secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela 
Vista - SP, data-nascimento: 29/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Edney Costa e de Hilda da Silva Costa.

O pretendente: EVANDRO VALDECI DE OLIVEIRA GOMES, profi ssão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
23/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdeci Sousa Gomes 
e de Aracy de Oliveira Gomes. A pretendente: THALITA PILAN SCHENA, profi ssão: 
supervisora de operações, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, 
data-nascimento: 03/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
André Luiz Schena e de Rosilene Regina Pilan Schena.

A pretendente: NEILDE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pirituba - BA, data-nascimento: 01/12/1973, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Odilon Ribeiro dos Santos e de Mirtes Alves dos Santos. A pretendente: 
ROSECLEIDE MARIA DE LIMA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 16/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adelmo Josue de Lima e de Rita Maria Sobral.

O pretendente: GERSON ALVES RIBEIRO, profi ssão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 05/05/1964, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Alves Ribeiro e de Nivanete Dias 
Ribeiro. A pretendente: MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LIMA, profi ssão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Porto - PI, data-nascimento: 08/09/1967, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimunda Matias dos Santos.

O pretendente: ORLANDO PAULIS, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 27/09/1943, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lúcio Paulis e de Maria Spezi Paulis. 
A pretendente: FLORINDA MAZACOTE RAMIREZ, estado civil: solteira, naturalidade: 
Paraguai, data-nascimento: 07/11/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Juan Mazacote e de Emilia Ramirez.

O pretendente: FLÁVIO TAVARES DOS PASSOS, profi ssão: ferroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santos (2º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 29/07/1989, resi-
dente e domiciliado em Santos - SP, fi lho de Manoel Arnaldo dos Passos e de Marineuza 
Tavares dos Passos. A pretendente: RAPHAELA GONZALEZ ZELLER, profi ssão: 
engenheira química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - 
SP, data-nascimento: 18/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Ricardo Oliveira Zeller e de Sonia Regina Gonçalves Gonzalez Zeller.

O pretendente: IGOR SACAMOTO MIURA, profi ssão: bacharel em direito, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 14/10/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tatsuhiko Miura e de Tieco Sacamoto 
Miura. A pretendente: ROSELI DA SILVA ALEXANDRE, profi ssão: gestora de recursos 
humanos, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
11/07/1979, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Alexandre Filho e 
de Maria Sebastiana da Silva Alexandre.

O pretendente: RODRIGO LIMA DE CAMARGO, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 12/04/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Leite de Camargo Junior 
e de Simoni de Abreu Lima. A pretendente: FERNANDA DA PAZ VICENTE, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Pindamonhangaba - SP, data-
-nascimento: 16/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oscar 
Vicente e de Lucia Helena da Paz Vicente.

O pretendente: HILÁRIO LOT NETO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 10/12/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jair Lot e de Maria Judite Lot. A pretendente: 
EVELIN SANTANA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santa Isabel - SP, data-nascimento: 04/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Gerson Antonio Vitor da Silva e Elisabete Santana da Silva.

O pretendente: FABIO DA COSTA FERREIRA, profi ssão: transportador escolar, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
03/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vera Lucia da Costa 
Ferreira. A pretendente: MÁRCIA VERONICA SCHIAVONE, profi ssão: transportadora 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
05/08/1982, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Pedro Jorge Schiavone 
e de Maria Aparecida Ferreira Santos.

O pretendente: JOHN GLASON PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 24/09/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vilson Pereira dos Santos e de 
Alaide Pereira de Souza dos Santos. A pretendente: JACQUELINE DA SILVA FLAMMIA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianopolis - SP, 
data-nascimento: 17/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Flammia e de Sueli Maria da Silva Flammia.

O pretendente: JOSÉ JAHDIEL SANTOS TENORIO, profi ssão: técnico de radiologia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 05/04/1984, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Reinaldo Ferreira Tenorio e de Mariluce Santos 
Tenorio. A pretendente: STÉFANI CORRÊA DE AMORIM, profi ssão: assistente adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
22/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elizeu Ferreira de 
Amorim e de Eliana Maria Corrêa de Amorim.

A pretendente: JANETE DA SILVA ARRUDA, profi ssão: servidora pública estadual, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
07/05/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Moyses Pereira 
de Arruda e de Nayr da Silva Arruda. A pretendente: ROSEMARY ALVES DA SILVA, 
profi ssão: assistente de painel, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso - BA, 
data-nascimento: 18/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Luzimar Alves da Silva.

O pretendente: JOSE CARLOS DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 26/10/1962, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Carlos Batista de Souza e de Moreza de Souza 
Batista. A pretendente: DENISE GOMES DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Monte Santo de Minas - MG, data-nascimento: 
23/12/1954, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genesio Gomes da 
Silva e de Antonia Barbosa da Silva.

O pretendente: FELIPE GONÇALVES JIMENEZ CALVO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 17/10/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Jimenez Calvo e de San-
dra Gonçalves Jimenez Calvo. A pretendente: MILEIDE RIBEIRO CAMPOS, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
21/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Plinio Ribeiro Campos 
e de Josefa Erminia do Nascimento Campos.

O pretendente: TIAGO BARBATO BATISTA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 28/01/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Roberto Batista e de Sonia Barbato 
Batista. A pretendente: VIVIANE DE CASTRO SILVA, profi ssão: engenheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jacareí - SP, data-nascimento: 12/01/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Pereira da Silva e de Maria Aparecida 
de Castro Bastos Silva.

O pretendente: TIAGO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 02/06/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Adilson José dos Santos e de Luzia Maria do 
Nascimento. A pretendente: ANDRÉA GOULART BEJEATO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
14/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir da Silva 
Bejeato e de Rukmini Goulart Penteado Silva Bejeato.

O pretendente: JUAN MARCELINO ROMERO, profi ssão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 30/10/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ema Romero Iriarte. A pretendente: MAURA VICTORIA 
DAVILA SERRUDO, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Bolívia, 
data-nascimento: 06/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Seberino Davila Soraide e de Beatriz Serrudo Mallon.

O pretendente: SILVINO PASINATO, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 14/02/1943, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victorio Pasinato e de Regina Croco. A 
pretendente: SEVERINA MARCIONILIA DE LIMA, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Limoeiro - PE, data-nascimento: 18/08/1942, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Xavier de Lima e de Marcionilia 
Maria de Jesus.

O pretendente: KLEBER BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 13/09/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edgar Barbosa dos Santos e de 
Solange Reinaldo de Oliveira Santos. O pretendente: DAVID CACERES OLIVEIRA, 
profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos (1º Subdistrito) 
- SP, data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Celso dos Reis Oliveira e de Deunice Caceres Oliveira.

O pretendente: ANDERSON LIMA GOMES, profi ssão: comprador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 04/06/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Sergio Vieira Gomes e de Francisca Lima Gomes. A 
pretendente: VIVIANE DE CARVALHO FERREIRA, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 29/04/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carmo Antonio Ferreira e de Ro-
semeire de Carvalho Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE COSTATO ARAUJO, profi ssão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 06/02/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose de Oliveira Araujo e de Deiva 
Costato Araujo. A pretendente: PATRICIA CRISTINA AGUIAR BATISTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França- SP, data-nascimento: 
29/07/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Percio Batista 
e de Benicia Aguiar Batista.

O pretendente: LEONARDO SALLES DE DEUS, profissão: analista de T.I., es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
11/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Claudio de Deus 
e de Aparecida Ferreira Salles de Deus. A pretendente: PATRICIA DALLATORRE 
DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 23/03/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Marcos Roberto de Oliveira e de Marilia Cristina Calaça 
Dallatorre de Oliveira.

O pretendente: ALLAN DOMBROWSKI FRANCISCO, profi ssão: gestor ambiental, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca  - SP, data-nascimento: 10/12/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Valdemar Francisco e de Sophia 
Dombrowski Francisco. A pretendente: JULIANA DE SOUZA FELIX DE GODOY, pro-
fi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, 
data-nascimento: 22/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Gerson Felix de Godoy e de Maria do Carmo de Souza de Godoy.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 30/11/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Luiz de Souza e de 
Terezinha Rodrigues de Souza. A pretendente: CIBELLE GABRIELA MONSÔRES, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
data-nascimento: 05/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Sandra Maria Monsôres.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO, profissão: engenhei-
ro mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
data-nascimento: 25/10/1990, residente e domiciliado nesta Capital - SP, filho de 
Fernando Cardoso e de Marinei de Oliveira Cardoso. A pretendente: GABRIELE 
GONÇALVES MARQUES, profissão: engenheira de produção, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 29/05/1991, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de Flavio da Silva Marques e de Maria Gonçalves 
dos Santos Marques.

O pretendente: ALAN MARQUES MAGALHÃES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 19/02/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osmário Nunes de Magalhães 
e de Ana Rosa Marques Pereira Magalhães. A pretendente: MICHELLE DE ANDRA-
DE SAMPAIO, profi ssão: motorista de carga, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Itaquera – SP, data-nascimento: 17/02/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Paulo de Sampaio e de Maria Edlena de 
Andrade Sampaio.
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