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“Quando alguém 
compreende que 
é contrário à sua 
dignidade de homem 
obedecer a leis injustas, 
nenhuma tirania pode 
escravizá-lo”.
Mahatma Gandhi (1869/1948)
Líder pacifi sta indiano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,02% Pontos: 
75.974,18 Máxima de +0,11% 
: 76.071 pontos Mínima de 
-0,91% : 75.300 pontos Volu-
me: 8,35 bilhões Variação em 
2017: 26,15% Variação no mês: 
7,26% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 22.370,80 Nasdaq: +0,1% 
Pontos: 6.461,32 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1340 Venda: R$ 3,1345 
Variação: +0,02% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1317 Venda: R$ 
3,1323 Variação: +0,27% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2770 Variação: 
+0,21% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,06% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.310,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,990 
Variação: -0,01%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
-0,1% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1993 Venda: US$ 1,1993 
Variação: +0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7570 Venda: R$ 
3,7590 Variação: +0,37% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6870 Ven-
da: R$ 3,9130 Variação: +0,41%.

Futuro: +0,03% Pontos: 76.470 
Máxima (pontos): 76.760 Míni-
ma (pontos): 75.725. Global 40 
Cotação: 930,445 centavos de 
dólar Variação: +0,34%.

Na ONU, tocando em 
temas como armas 
nucleares, terrorismo, 

crise imigratória e mudanças 
climáticas, o presidente Mi-
chel Temer fez ontem (19) 
o discurso de abertura da 
72ª Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, em Nova 
York, e pediu uma reforma 
do organismo e do Conselho 
de Segurança.  

Temer foi o primeiro chefe 
de Estado e de Governo a 
subir ao palanque, mantendo 
uma tradição da ONU desde 
1947 de ter o Brasil como o 
país responsável pela aber-
tura dos trabalhos. 

Em seu discurso, exaltou 
os pilares da democracia bra-

     Na ONU, Temer pede reforma 
do Conselho de Segurança e 
toca em assuntos sensíveis

sileira e fortaleceu a imagem 
do país como um candidato 
importante a assumir postos 
de interlocução na ONU e no 
Conselho de Segurança. “Sus-
tentamos, ao lado de tantos 
outros países, o imperativo 
de reformar as Nações Uni-
das. É necessário reformar o 
Conselho de Segurança para 
enfrentar os desafi os do século 
XXI”, disse.

O brasileiro citou os compro-
missos do Brasil em promover 
a democracia, o diálogo diplo-
mático e o desenvolvimento 
sustentável. “O desmatamento 
é questão que nos preocupa, 
especialmente na Amazônia. 
Temos concentrado atenção 
e recursos”, comentou. Temer 

também exigiu que as potên-
cias nucleares assumam mais 
responsabilidades e assinem 
o acordo de não-proliferação. 
“Possuindo a tecnologia nu-
clear, o Brasil abriu mão de 
possuir armas nucleares”, 
comentou. Referindo-se às 
ameaças e testes nucleares a 
Coreia do Norte, Temer disse 
que “o Brasil condena veemen-
temente esses atos.

Abordando temas da agenda 
internacional, também defen-
deu no palanque a solução de 
dois Estados para o confl ito 
entre Israel e Palestina. Sobre 
a crise na Síria, defendeu uma 
solução “política” e um meca-
nismo integrado de prevenção 
de confl itos. Condenando dire-

Presidente Michel Temer faz o discurso de abertura da 72ª Assembleia Geral

da Organização das Nações Unidas (ONU).

tamente os atentados terroris-
tas pelo mundo e o surgimento 
de organizações extremistas, o 
presidente brasileiro chamou 
os atos de “violência covarde” 
do terrorismo. 

Temer também prometeu que 
o Brasil atuará cada vez mais 
na prevenção e no combate 
de crimes de fronteira, mas 
que não fechará as portas para 
imigrantes e refugiados. “Mas a 

situação dos direitos humanos 
na Venezuela, lamentavelmen-
te, continua a se deteriorar. 
Não há mais espaço para 
alternativas à democracia”, 
disse Temer (ANSA). 

O presidente Donald Trump 
disse ontem (19), em seu pri-
meiro discurso na Assembleia 
Geral da ONU, que se o regime 
de Pynongang não desistir de 
seu programa nuclear os Es-
tados Unidos não terão outra 
escolha a não ser “destruir 
totalmente a Coreia do Norte. 
Temos paciência, mas não 
temos outra opção”, afi rmou.

Trump chamou o regime de 
Kim Jong-Un de “depravado 
e responsável pela morte, 
opressão, tortura e prisão de 
muitos cidadãos do país”. E 
afi rmou que a busca da Coreia 
do Norte por armamento nucle-
ar é irresponsável e ameaça o 
mundo inteiro com uma perda 
“impensável da vida humana”.  

“Estamos dispostos e pre-
parados para  tomar uma ação 
militar, mas esperamos que 
isso não seja necessário”, frisou 
Trump, observado de perto pelo 
representante norte-coreano, 
que acompanhou o discurso 
na primeira fi la, por causa do 
sorteio de lugares realizado pela 
organização dos debates.

“Se os muitos justos não 

Presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump.

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

Carro na garagem
O Dia Mundial sem Carro é uma 

data celebrada nesta sexta-feira 
(22), em cidades do mundo todo. O 
objetivo é mostrar como as cidades 
seriam se não existissem carros, 
além de estimular uma refl exão 
sobre o uso dos automóveis. É 
um momento ideal para lembrar 
os governantes sobre a prioridade 
que deve ser dada à mobilidade 
urbana por bicicleta, transporte 
público e dos pedestres.

O presidente do Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf), Antônio Gustavo 
Rodrigues, disse ontem (19) 
que, apesar da evolução tecno-
lógica e das novas ferramentas 
de segurança oferecidas pelos 
bancos, ainda há enorme 
preocupação com o uso do 
dinheiro em espécie, que não é 
rastreável. Por isso, em palestra 
no 7º Congresso de Combate e 
Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo, Gustavo destacou 
que é preciso tomar medidas 
para restringir a circulação e 
proibir ou difi cultar a adoção 
de pagamentos em dinheiro.

“Isso para qualquer paga-
mento. Se você vai comprar 
um carro, uma casa, não vai 
fi car carregando mala de di-
nheiro. Para qualquer tipo de 
pagamento, não é razoável que 
uma pessoa carregue grandes 
quantidades de moeda. Em 
princípio, eu diria que devia ser 
proibido pagar em dinheiro a 
partir de R$ 30 mil. Até mesmo 

Presidente do Coaf, Antônio 

Gustavo Rodrigues.

Brasília - Mesmo com a per-
cepção generalizada sobre a 
crise política no Brasil, quase 
50% dos cidadãos brasileiros 
acreditam que a saída do 
presidente Michel Temer não 
solucionará o problema. É o 
que mostra pesquisa CNT/
MDA, divulgada ontem (19), 
pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT).

No momento em que a Câ-
mara aguarda a chegada de 
uma segunda denúncia contra o 
presidente Michel Temer, 94,3% 
dos entrevistados avaliam que 
o País passa por uma crise 
política. Desses, porém, 49,9% 
acreditam que a saída de Te-
mer não resolverá o problema, 
enquanto outros 41,2% veem 
o afastamento do presidente 
como solução para a crise.

De acordo com o levanta-
mento, 59,5% dos entrevis-
tados avaliam que a situação 

Rio - O ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, defendeu 
ontem (19), a conclusão das 
investigações dos casos de 
corrupção do País antes de “vi-
rarmos a página”. “Se virarmos 
a página antes de fatos rele-
vantes terem sido concluídos, 
analisados, não nos benefi cia-
remos das lições que a história 
pode nos trazer”, afi rmou em 
palestra na 8.ª Conseguro, feira 
do setor de seguros promovida 
pela CNseg, no Rio.

Hoje, 20, o plenário do STF 
decide se acata recurso da de-
fesa do presidente Michel Temer 
que pede suspensão da análise 
da segunda denúncia contra o 
peemedebista, até que novos 
áudios de delatores do grupo 
J&F juntados aos autos sejam 
totalmente analisados. A de-
núncia contra Temer chegou ao 
STF na quinta-feira (14), mas o 
relator, ministro Edson Fachin, 
já havia decidido que o plenário 
deve dar a última palavra.

O ministro do STF destacou 
que a corrupção que houve no 
Brasil não foi fruto de alguns 
equívocos pessoais e envolveu 
diversas esferas da sociedade, 
como a iniciativa privada e 
partidos políticos, se tornando 
um fenômeno que se irradiou a 

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.

Brasília - O presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, 
afi rmou ontem (19), ter feito 
uma apelo ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, para 
que aprove ao menos parte da 
reforma política em discussão 
no Congresso. Para que sejam 
válidas nas eleições do ano que 
vem, as alterações nas regras 
eleitorais precisam ser sancio-
nadas até outubro deste ano. ,

Segundo Eunício, o Senado 
já fez sua “lição de casa” ao 
aprovar, no ano passado, a 
criação de uma cláusula de 
barreira aos partidos e o fi m 
das coligações, que ele qua-
lifi ca como “farra partidária”.

“Conversei com vários mi-
nistros do Supremo sobre 
essa questão da cláusula de 
barreira e do fi m das coligações 
proporcionais. E o Supremo 
concorda ao menos com esse 
posicionamento dado pelo 
Congresso, de extinguir a 
farra partidária através das 
coligações, que não tem uma 
coisa nada a ver com a outra”, 
afi rmou Eunício. “Tem que ser 
extinta e eu acho que isso ajuda 
em muito a moralização da vida 
política nacional.”

A proposta que trata do fi m 
das coligações, relatada na 

Beto Barata/PR
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De acordo com o levantamento, 59,5% dos entrevistados avaliam 

que a situação política do Brasil está “fora do rumo,

mas ainda há esperança”.
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Para metade dos brasileiros, saída de 
Temer não resolverá crise política

que o governo peemedebista 
não está fazendo as reformas 
que o País precisa, contra 
13,7% que creem que essas 
pautas são as necessárias para 
o Brasil.

Nesse mesmo sentido, a pes-
quisa mostra ainda que a maioria 
dos brasileiros ouvidos acredita 
que Temer não está enfrentando 
os problemas do País. Esse é a 
percepção de 59% dos entrevis-
tados. Para outros 30,3%, Temer 
está enfrentando “apenas alguns 
problemas”, enquanto para 5,8% 
o presidente enfrenta os “prin-
cipais problemas”.

A 134.ª pesquisa CNT/MDA 
foi realizada entre os dias 13 
e 16 de setembro. Foram ou-
vidas 2.002 pessoas, em 137 
municípios de 25 unidades 
federativas, das cinco regiões. 
A margem de erro é 2,2 pontos 
porcentuais, com 95% de nível 
de confi ança (AE).

política do Brasil está “fora 
do rumo, mas ainda há espe-
rança”. Já 36,1% das pessoas 
ouvidas pensam que o cenário 
está “completamente fora do 
rumo”. Para apenas 2,3% dos 
entrevistados, a situação está 

“no caminho certo”.
A CNT/MDA ainda consultou 

os entrevistados sobre as refor-
mas colocadas em discussão na 
gestão do governo Michel Te-
mer. Segundo o resultado, 80% 
dos entrevistados acreditam 

Trump: Coreia do Norte 
“será destruída” se 

ameaças continuarem

confrontarem os poucos maus, 
então o mal triunfará”, disse 
Trump.  Ele agradeceu à China 
e à Rússia por terem votado 
a favor das sanções contra a 
Coreia do Norte no Conselho 
de Segurança da ONU. O país 
foi sancionado duas vezes em 
agosto e na semana passada pelo 
conselho, por unanimidade, por 
causa da continuidade dos seus 
testes nucleares e de ter lançado 
misseis de médio alcance para 
ameaçar o Japão (ABr).

Concluir investigações 
antes de ‘virar a página’

ponto de ser naturalizado. “Foi 
um pacto oligárquico de saque 
ao Estado, que envolveu a ini-
ciativa privada”, disse Barroso.

Apesar da gravidade do qua-
dro, Barroso afi rmou não ter se 
deixado contaminar pela onda 
de negatividade que atingiu o 
País. “Derrotamos a ditadura, 
a infl ação, a pobreza extrema. 
Não há por que achar que a cor-
rupção seja um desafi o que não 
possamos vencer. A fotografi a 
do momento brasileiro pode 
não ser particularmente inspi-
radora, mas gostaria de dizer 
que o fi lme é um fi lme bom. E 
se nós acertamos o passo vai ter 
um fi nal feliz”, afi rmou (AE).

Ao menos ‘farra’ das 
coligações tem que acabar

Câmara pela deputada Shéri-
dan (PSDB-RO), já teve seu 
texto-base aprovado no plená-
rio, mas ainda há destaques a 
serem votados. Questionado se 
vai dar tempo de o Senado con-
cluir a votação de algumas das 
propostas da reforma política, 
Eunício demonstrou otimismo. 
“Vai dar tempo sim de fazer 
uma reforma política mínima, 
mas a essencial. Temos que 
simplifi car e fazer aquilo que 
precisa ser feito. Não medirei 
esforços para que a gente 
possa aprovar”, disse (AE).

Coaf: pagamento em espécie é 
preocupante em todo o mundo

menos do que isso já é muito 
dinheiro para fi car carregando. 
Devíamos seguir o exemplo de 
outros países e ter leis proibin-
do pagamentos acima desse 
valor em dinheiro”, afi rmou.

Ele ressaltou ainda que é 
preciso haver sinergia entre 
os órgãos reguladores e os 
regulados para que a troca de 
informações contínua permita 
o combate efetivo à lavagem de 
dinheiro (ABr).
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OPINIÃO
Dessarranjo 
planetário

Enfrentamos um 

desarranjo global na 

gestão pública. Os 

líderes se afastam 

da ideia de que são 

responsáveis por 

imprimir melhora geral 

na qualidade humana e 

nas condições gerais de 

vida

Crescem as despesas, 
falta bom senso. O au-
mento populacional 

gera um aumento de encargos 
e problemas que se agravam 
com a falta de bom preparo 
para a vida e integração com 
a natureza, permanentemente 
atacada pelo imediatismo. O 
grande desequilíbrio global na 
produção, comércio, empregos 
e consumo está se agravando. 

A OMC, o FMI, a ONU, todos 
teriam de olhar para isso e 
encontrar meios de restabe-
lecer o equilíbrio econômico e 
fi nanceiro entre os países para 
que sejam evitadas as guerras 
comerciais pelos mercados e o 
progresso se faça sem os atuais 
desníveis que aumentam a mi-
séria e pobreza, com igualdade 
de oportunidades, mas sem o 
paternalismo nefasto do manto 
do Estado.

O Brasil, um parceiro frágil, 
está sendo condenado exata-
mente em que? Em defender 
empregos ou empresas? O que 
a OMC diz de países cuja mão 
de obra não perde tempo no 
transporte porque dorme no 
emprego e não se preocupam 
com a preservação da natureza 
e sustentabilidade? No embate 
pelo poder econômico, a situ-
ação mundial é grave. 

China e Estados Unidos com-
partilham os mercados, mas 
a China dispõe de população 
preparada internamente e nas 
universidades do mundo; acu-
mulou capital e desenvolveu 
eficiente parque industrial. 
A infl uência dos EUA no co-
mércio internacional vai se 
reduzindo e as consequências 
para o povo americano são 
imprevisíveis. 

Está surgindo nova plata-
forma de comércio entre os 
países, alimentada pela neces-
sidade de matérias básicas e 
oferta de industrializados com 
preços baixos. O Brasil corre 
o risco de se perpetuar como 
fornecedor de primários com 
efeitos sobre o progresso e a 
qualidade de vida, a menos 
que tenhamos estadistas lú-

cidos e sinceros para realizar 
barganhas equilibradas que 
possibilitem evolução. 

A China mantém considerá-
vel montante de superávit da 
balança comercial. Uma boa 
soma para investir pelo mundo. 
Qual será a tendência para o 
futuro da economia mundial? 
China injeta dinheiro. Qual é 
o efeito sobre o país destina-
tário? Como recupera o valor 
investido? A transação traz 
ganhos para os dois lados?

O Brasil afundou na dívida 
e no despreparo das novas 
gerações, o que torna a situ-
ação ainda mais difícil, mas 
isso está sendo deixado para 
depois. Com primarismo, im-
provisação e incompetência 
mais de 80% dos municípios 
encerraram 2016 em situação 
fi scal difícil ou crítica. Apenas 
13,8% das prefeituras foram 
consideradas de boa gestão. 

Como o Brasil poderá pro-
mover dinamismo na economia 
apesar da dívida e sua projeção 
maligna? Não faltam candida-
tos cobiçando a presidência 
em 2018. Falam no controle 
do défi cit e da dívida nos pró-
ximos cinco anos, no ajuste 
da previdência, mas não se 
dedicam a um plano sério de 
renascimento e recuperação 
do país. 

O egoísmo e a vaidade do-
minam o cérebro atordoando 
a boa vontade. Para promove-
rem pseudo-estadistas não va-
cilam em vender tudo, mesmo 
que não lhes pertença. Estão 
apagando o fogo dos escânda-
los, mas precisamos de planos 
que promovam a recuperação 
geral e renascimento do país.

A visão de melhor futuro 
depende da qualidade dos 
líderes, dos estadistas, da boa 
educação e preparo da popu-
lação. Além disso, é necessário 
que o mercado interno seja 
fortalecido e haja dinheiro 
circulando naturalmente, coisa 
sempre escassa no Brasil de ju-
ros altos e baixa escolaridade. 

Precisamos estabelecer al-
vos nobres que tenham como 
prioridade a melhora geral das 
condições de vida no planeta 
e aprimoramento da nossa 
espécie.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Guterres afi rmou que os líderes mundiais precisam “criar um 

mundo melhor para todos” e propor uma “globalização justa”.

“A ameaça nuclear 
nunca foi tão gran-
de desde o período 

da Guerra Fria. O medo não é 
abstrato. Milhões de pessoas 
vivem sob uma sombra de ter-
ror causada por provocadores 
testes nucleares da Coreia do 
Norte”, disse Guterres, em sua 
estreia em Assembleias-Gerais 
da ONU.

O português pediu que a co-
munidade internacional, atra-
vés do Conselho de Segurança, 
una-se para combater a ameaça, 
mas de maneira política e diplo-
mática. De acordo com ele, o 
“mundo está com problemas”, 
“com a sociedade global se 
desintegrando”, “em peda-
ços”. Citando questões como 
o aumento da insegurança e da 
desigualdade econômica, além 
de crises fi nanceiras, Guterres 
afi rmou que os líderes mundiais 
precisam “criar um mundo me-
lhor para todos” e propor uma 
“globalização justa”.

O secretário-geral falou 

O chamado Conselho de 

Cardeais começou a se reunir 

em março de 2014 e, desde 

então, se reuniu por 21 vezes.

Os cardeais que estão fa-
zendo a análise da reforma 
da Cúria Romana, um dos 
primeiros atos do Pontifi cado 
de Francisco, informaram que 
os trabalhos estão quase no 
fi m. O chamado Conselho de 
Cardeais - “C9” - começou a 
se reunir em março de 2014 e, 
desde então, se reuniu por 21 
vezes. “Estamos em uns 75% do 
trabalho de revisão da consti-
tuição apostólica ‘Pastor Bonus’ 
sobre a Cúria Romana, e no fi m 
do ano, deveremos estar aptos 
para entregar aos canonistas 
os novos documentos”, disse 
o coordenador do C9, cardeal 
Oscar Rodriguez Maradiaga à 
“Rádio Vaticana”.

Após a reunião da última 
semana, os religiosos devem 
se reunir novamente entre 
os dias 11 e 13 de dezembro. 
“Essa obra de revisão da ‘Pastor 
Bonus’, todavia, não é o único 
objetivo do conselho de car-

Incêndios e perseguições obrigaram os rohingyas a 

abandonarem seus lares.

A população minoritária 
muçulmana rohingya foi quase 
dizimada na cidade de Maung-
daw, em Myanmar, de acordo 
com uma denúncia feita ontem 
(19) pela ONG de direitos 
humanos Arakan Project. 
Segundo os ativistas, em toda 
a zona de Rakhine (enclave 
muçulmano também chamado 
de Arracão) há registros de 
incêndios e perseguições, o 
que obrigou os rohingyas a 
abandonarem seus lares.

O Arakan Project atua 
desde 1999 para melhorar as 
condições dos rohingyas em 
Myanmar, cuja a maioria da 
população é budista e onde 
há históricos confl itos étnicos. 
A denúncia apresentada pela 
ONG local foi corroborada 
pela Human Rights Watch, que 
detectou 214 vilarejos incen-
diados desde o fi m de agosto, 
baseando-se em imagens de 
satélites. Desde o início do 
mês, as Nações Unidas denun-
ciam uma perseguição contra 
os rohingyas, levada a cabo 
pelo Exército de Myanmar.

Estima-se que quase 400 mil 
rohingyas tenham fugido do 
país em busca de asilo em Ban-
gladesh. A crise começou em 
25 de agosto, quando várias 

Dominica ‘perdeu 
tudo’ na passagem 
do furacão Maria

O primeiro-ministro de Domi-
nica, Roosevelt Skerrit, afi rmou 
ontem (19) que seu país perdeu 
tudo e que a “devastação é ge-
neralizada” após a passagem do 
furacão Maria, que alcançou a ca-
tegoria 5 ao atravessar a pequena 
ilha caribenha, mas que perdeu 
força. Skerrit, que precisou ser 
resgatado depois que sua casa 
sofreu graves danos, disse em 
sua conta no Facebook temer a 
confi rmação de que há pessoas 
mortas e feridas, “como resulta-
do dos prováveis deslizamentos 
de terra provocados pelas chuvas 
persistentes”.

“Eu fui resgatado”, disse o pre-
mier, antes de avisar que estava 
a “mercê do furacão. A casa está 
inundando”. “Até agora, perde-
mos tudo o que o dinheiro pode 
comprar e substituir”, disse ele, 
em sua mensagem. Os “ventos 
varreram os telhados das casas 
de quase todas as pessoas com 
quem já conversei. O telhado da 
minha própria residência ofi cial 
foi um dos primeiros a sair voan-
do”, disse Skerrit.

Apesar de a imprensa local 
afi rmar que o “Maria” foi o pior 
furacão que passou por Dominica, 
o premier lembrou que há 38 anos 
o ciclone David, também de cate-
goria 5, atingiu a ilha, com ventos 
de mais de 281 quilômetros por 
hora (km/h) e causou a morte 
de 2 mil pessoas (Agência EFE).

A decisão da Justiça Federal 
de conceder liminar que auto-
riza psicólogos a atenderem 
eventuais pacientes que bus-
quem terapia para reorientação 
sexual causou polêmica nas 
redes sociais. Diversos espe-
cialistas, militantes LGBT, en-
tidades e artistas usaram suas 
contas para protestar contra a 
medida que autoriza o uso de 
“reversão sexual”, tratamento 
proibido pelo Conselho Fede-
ral de Psicologia (CPF) desde 
1999.

O deputado federal Jean 
Wyllys (PSOL-RJ) defi niu como 
“aberração jurídica” a decisão 
que já foi alvo de embate entre 
os parlamentares ligados à 
defesa dos Direitos Humanos 
e a bancada evangélica no 
Congresso. Wyllys avisou que 
vai promover uma mobilização 
no Parlamento e se aliar ao 
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‘Ameaça nuclear nunca foi tão 
grande’, diz Guterres na ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, disse ontem (19) que o mundo 
“está em pedaços”, enfrentando sérios “problemas”, e que a ameaça nuclear nunca foi tão grande 
desde o fi m da Guerra Fria

Em seu discurso de aberta da 
72ª Assembleia-Geral, Guterres 
também mencionou o Acordo 
Climático de Paris, o qual os 
Estados Unidos ameaçam se 
dissociar. “O Acordo de Paris 
deve ser cumprido já por todos 
os governos”, pediu, ressaltan-
do que a mudança climática 
está entre os maiores desafi os 
e ameaças para o mundo e 
chamando as emissões de po-
luentes de “suicidas”.

Sobre a crise migratória, que 
afeta a Europa, o Oriente Médio 
e a África desde 2015 devido 
às guerras e confl itos internos, 
Guterres afi rmou que “todo país 
tem o direito de controlar as 
fronteiras, mas deve fazer isso 
protegendo os direitos das pes-
soas em trânsito”. “Imigração 
deve ser uma opção, não uma 
necessidade”, afirmou. “Por 
experiência pessoal, eu sei que 
muitos preferem fi car nos lares 
de seus países que imigrar. A 
mobilidade humana não é uma 
ameaça”, disse (ANSA).

também das ameaças repre-
sentadas por grupos terroristas, 
“que destroem sociedades e 
desestabilizam regiões”. “Pre-
cisamos intensifar o trabalho de 
contraterrorismo de maneira 
integrada”, orientou Guterres, 
propondo a criação, no ano que 
vem, de uma agência interna-
cional de contraterrorismo. 

Mas o português ressaltou a 
necessidade das lideranças 
mundiais atuarem em progra-
mas contra a radicalização, com 
base em educação de jovens e 
integração. “Não vamos conse-
guir combater o terrorismo se 
não resolvermos os confl itos 
que causam o terrorismo”, 
comentou.

Cidades rohingyas em 
Myanmar foram dizimadas

delegacias foram atacadas por 
rebeldes do grupo Exército de 
Salvação Rohingya de Arakan 
(ARSA). Desde então, os mili-
tares de Myanmar perseguem 
e executam de forma indiscri-
minada qualquer muçulmano. 
Pressionado para mediar a 
situação, a Prêmio Nobel da 
Paz de 1991 e conselheira de 
Estado, San Suu Kyi se nega a 
reconhecer a crise. A líder, que 
governa “de facto” o país, voltou 
a dizer que não houve violação 
nas residências rohingyas.

Em um discurso a diploma-
tas em Naypyidaw, a Nobel da 

Paz comentou que “mais da 
metade das residências” está 
intacta e até convidou os es-
trangeiros a visitarem os locais 
para comprovarem a suposta 
normalidade da situação. 
San Suu Kyi também afi rmou 
que “não teme” as críticas da 
comunidade internacional. 
“Condenamos todas as viola-
ções de direitos humanos e a 
violação da lei. Somos um país 
frágil e com muitos problema, 
mas devemos enfrentar todos. 
Não podemos nos concentrar 
apenas em alguns deles”, co-
mentou (ANSA).

Cardeais estão próximos de 
fi nalizar reforma da Cúria Romana

deais. Precisamos responder 
a outros objetivos que o Papa 
nos confi ou. Estamos convictos 
de que o Papa quer incluir, 
por exemplo, mais mulheres e 
mais jovens nos organismos da 
Cúria”, acrescentou o cardeal 
Maradiaga. O grupo revisa o 

documento promulgado pelo 
então papa João Paulo II, em 
1998, e pode mudar a composi-
ção da Cúria Romana - o órgão 
que controla toda a parte ad-
ministrativa da Igreja Católica.

Seguindo na lógica do cardeal 
Maradiaga, Jorge Mario Bergo-
glio quer que as posições mais 
voltadas para a administração 
tenham um rosto mais jovem 
e mais internacional - assim 
como ele já fez em entidades 
fi nanceiras do Vaticano. Além 
disso, todos os Dicastérios - um 
tipo de “Ministério” do Vaticano 
- estão tendo suas estruturas 
revistas e reorganizadas. A ideia 
nesse quesito também seria 
“descentralizar” os processos 
de dicastérios específi cos para 
outros ou para mais de um dele. 
Entre os principais pontos já 
abordados foi a criação de um 
comitê que analisa denúncias de 
abusos sexuais e/ou pedofi lia co-
metidas por religiosos (ANSA).

Liberação da ‘cura gay’ causa 
polêmica nas redes sociais

do CFP que estabelece como 
os profi ssionais da área devem 
atuar nos casos que envolvam 
a orientação sexual de pacien-
tes. O conselho irá recorrer da 
decisão. Publicada em março 
de 1999, a Resolução nº 1 do 
CFP proíbe os psicólogos de 
exercerem qualquer ação que 
favoreça a patologização de 
comportamentos ou práticas 
homoeróticas, bem como de 
colaborarem com eventos ou 
serviços que proponham o 
tratamento e a cura da homos-
sexualidade. Em julho de 2013, 
a Câmara arquivou um projeto 
que derrubava a determina-
ção do conselho e permitia o 
tratamento por psicólogos de 
pacientes que quisessem “re-
verter” a homossexualidade. No 
entanto, o projeto foi retirado 
de tramitação após pressão 
(ANSA).

CFP para recorrer da decisão 
do juiz federal. “É uma aberra-
ção jurídica, como outras que 
acontecem no País. Como é que 
o Judiciário se presta a isso? O 
Judiciário não está agindo de 
acordo com a Constituição”, 
comentou.

A decisão atendeu a uma ação 
de três psicólogos que pediam 
a suspensão de uma resolução 
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Família:
a construção da vida

A família é um 

sistema vivo em 

contínua mudança 

e transformação. Os 

contextos mudam, os 

fi lhos crescem e os pais 

amadurecem

Cada um deve fazer a sua 
parte como elemento 
participativo e exercitar 

a fl exibilidade e o reconheci-
mento. É fundamental que 
exista um terreno de amor, 
afetividade, cumplicidade, 
intimidade e respeito entre 
os membros da família. Para 
isso, inicialmente, o compro-
metimento maior é dos adultos. 

Eles têm um papel importan-
te até no que diz respeito aos 
ensinamentos das habilidades 
socioemocionais, ou seja, mui-
to mais que a comunicação e 
o diálogo, é preciso transmitir 
também emoções, sentimen-
tos e energia. Diante disso, 
fi ca claro que ter um fi lho é 
uma grande responsabilidade. 
Ele chega com um “cartão 
de existência” para os pais: 
“estou aqui. O que vocês me 
oferecem?”. 

Começa então a missão de 
cuidar e educar. Essa relação 
inicial é o alicerce para formar 
laços fortes e, consequente-
mente, criar uma família unida. 
A construção da realidade é 
diária e subjetiva. É importante 
se colocar no lugar do outro e 
ver a realidade com os seus 
olhos. Inclusive, os primeiros 
anos de vida são essenciais 
para mostrar aos fi lhos que eles 
são amados, protegidos e que 
podem contar com os pais. Isso 
ajuda a reforçar a autoestima e 
autoconfi ança da criança.

O efeito principal disso tudo 
é a criação de bases emocionais 
sólidas, para que se tornem 
mais preparados e, assim, 
enfrentem com segurança o 
mundo externo e acreditem 
que viver é sinônimo de felici-
dade e não de sofrimento. E, 
mesmo que o relacionamento 

entre o casal não perdure, as 
referências do pai e da mãe 
devem ser evidenciadas.

No entanto, não é só o con-
tato com os pais que merece 
atenção, pois é por meio das 
relações com os avôs, tios e 
primos que a criança se re-
conhece como pertencente a 
uma genealogia, a uma des-
cendência e vive as primeiras 
experiências de relação social. 
Os parentes não só ajudam na 
transmissão de valores e da 
identidade familiar entre as 
gerações, como também atuam 
com uma ação de apreciação, 
reconhecimento e valorização, 
sem carregar as expectativas 
que, muitas vezes, os pais têm.

Portanto, preocupar-se me-
nos com o supérfl uo e com os 
bens materiais, ter uma aten-
ção maior ao tempo dedicado 
ao convívio são fatores essen-
ciais para o conhecimento 
mais profundo um do outro. 
Geralmente, o fi lho quer a 
presença dos pais e recebe 
um brinquedo; quer falar e 
ser ouvido, porém ligam a TV; 
precisa ser acolhido e chora, 
mas é desqualifi cado em vez 
de ser atendido.

É preciso cuidar da família 
como um ser vivo, que precisa 
de atenção, dedicação e amor 
para sobreviver de forma 
saudável e não se perder na 
solidão emocional. Cuidar das 
relações, do coração e do espí-
rito, alimentar não só o corpo, 
mas a mente e a alma dos fi lhos. 
No exemplo e na coerência dos 
adultos, os fi lhos se espelham, 
constroem o caráter, a identi-
dade e a relação com a vida.

É compromisso dos pais 
permitir que os fi lhos se ex-
pressem em relação a eles: 
“Por ‘culpa’ dos meus pais, eu 
sou feliz”.

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

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Habilidades no Trabalho
O próximo Ciclo CIEE de Palestras Sobre RH traz Marcelo de Freitas 
Lopes, diretor de tecnologia da Foreducation EdTech Tecnologia Edu-
cacional, que abordará o tema ‘Habilidades mais exigidas pelo mercado 
de trabalho atualmente’. A palestra será na próxima terça-feira (19), às 
8h30, nos auditórios Ernesto Igel e Mario Amato do CIEE (Rua Taba-
puã, 540 – Itaim Bibi, São Paulo/SP). Precedido por café da manhã, o 
evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.
org.br), clicando no ícone Agenda de Eventos. O CIEE oferece também 
estacionamento grátis, no número 445 da mesma rua. 

B - Jantar Benefi cente
O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP (Sindicato 
da Habitação), promove, no próximo dia 28 (quinta-feira), seu tradicional 
jantar benefi cente, cuja renda será destinada às iniciativas educacionais da 
instituição.  Com tema “Uma Noite de Cinema”, o evento acontece no Buffet 
França e terá início às 20h, contemplando gastronomia, entretenimento 
e música. “Além de se divertir, você vai colaborar com uma boa causa, 
benefi ciando centenas de jovens em situação de risco social atendidos 
pelo Ampliar”, destaca o advogado Leonardo Tavares, presidente da ONG. 
Informações sobre aquisição de convites, entre outros detalhes, podem ser 
obtidas pelo e-mail (ampliar@ampliar.org.br) ou tels. (11) 5591-1281/83.

C - Gastronomia Francesa
No dia 8 de outubro, a Federação Espírita do Estado oferece mais uma vez à 
cidade a 13ª edição da Festa Kardec. O evento, de inspiração francesa, traz 
uma grande variedade de comidas típicas do país, shows com renomados 
cantores nacionais, espaço kids, sorteio de brindes, bazar de artigos artesanais 
e brechó. Ao longo da Rua Maria Paula, no Centro, a área gastronômica terá 
diversas barracas com iguarias como crepes doces e salgados, macarrão 
parisiense e vegetariano, petit gateau, tortas, quiches e outras delícias da 
culinária francesa. As crianças contarão com muita diversão nos escorre-
gadores e nos pula pulas, além de ganhar uma pintura de rosto feita pela 
equipe de voluntários. A renda será revertida para a continuidade dos mais 
de 15 milhões de atendimentos gratuitos anuais da entidade.

D - Fundos de Pensão
Entre os dias 4 e 6 de outubro, no Transamérica Expo Center, acontece 
o 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada. 

O evento, que reúne mais de 3500 participantes entre os principais 
stakeholders do setor, promove, nas seis plenárias desta edição, sob 
diversas óticas e enfoques, a discussão acerca do tema central: ‘Uma 
nova realidade: Previdência Complementar para Todos’. A realização 
é da  Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (ABRAPP). A programação completa do evento está 
disponível no site (http://cpcf.com.br/).

E - Ideias de Negócios 
Como montar um food truck, um pet shop e uma microcervejaria estão 
entre as Ideias de Negócio (www.sebrae.com.br/ideiasdenegocios) mais 
acessadas no portal do Sebrae. Consideradas tendências de mercado 
contam com um infográfi co e uma descrição detalhada na página, 
trazendo mais de 450 propostas de negócios, como animação de festa 
infantil, brechó, esmalteria e lava-jato. Cada sugestão é dividida em 
capítulos e inclui informações sobre mercado, localização, exigências 
legais, estrutura, organização do processo produtivo, investimento, 
capital de giro, custos, canais de comercialização, entre outras. É um 
bom começo para quem está indeciso ou mesmo para quem já escolheu 
sua atividade, mas quer avaliar a viabilidade do negócio.

F - Pensar a Infância
Como fi lmes, séries e animações, criados especialmente para crianças, 
são elementos importantes para a formação cultural delas? Para pensar 
e refl etir como as produções audiovisuais destinadas às crianças moldam 
experiências e infl uenciam seu desenvolvimento, o 15º Festival Inter-
nacional de Cinema Infantil, promove a 9ª edição do Fórum Pensar a 
Infância, no próximo dia 27 (quarta-feira), das 10h às 21h, no Centro 
de Pesquisa e Formação do Sesc. A programação, recheada de temas 
relevantes ao mercado audiovisual infantil, com a presença de especialis-
tas. Mais informações e inscrições: (http://centrodepesquisaeformacao.
sescsp.org.br/atividade/fi ci-forum-pensar-a-infancia). 

G - Tendências e Inovação
A Mutant, empresa com foco em Customer Experience, realiza no dia 
3 de outubro, às 19h, na Av. Europa nº 394, a Mutant University, com a 
temática Trendwatching & Coolhunting, que é a junção de uma grande 
quantidade de caçadores de tendências em todo o planeta, em palestra 
conduzida por Carl Rohde, sociólogo cultural holandês líder da Scien-

ce of the Time e primeiro professor universitário de Trendwatching 
and Innovation na China, que ministra palestras em todo o mundo 
e é referência em tendências e inovação. O especialista vai apontar 
métodos para identifi car tendências reais, verdadeiras, atraentes, e 
que possuam potencial de crescimento, ilustrando como as separar de 
modismos, que são temporários. Entrada gratuita. Inscrições: (www.
mutantuniversity.com.br). 

H - Corrida de Rua 
O Grupo Bimbo, multinacional de origem mexicana líder em panifi cação 
no Brasil com as marcas Pullman, Plusvita, Nutrella, Ana Maria, Crocan-
tíssimo, RAP 10, Pinguinos e Madalenas, acaba de anunciar sua corrida 
de rua no país, que acontece no domingo, próximo dia 24 (domingo), às 
7h, na USP. O objetivo da corrida é promover a busca por uma vida mais 
saudável, por meio de uma alimentação balanceada associada à pratica 
de exercícios regulares. Famílias e atletas profi ssionais e amadores estão 
convidados a participar do evento. As corridas contarão com percursos 
de 5km e 10km e caminhada de 3km. A cada km percorrido por atleta, 
a empresa doará uma fatia de pão para a ONG Banco de Alimentos. O 
investimento será de R$54,90 e as inscrições pelo site (http://globale-
nergyrace.ativo.com). 

I - Estágio na Atos
A Atos, líder mundial em transformação digital, abre o tradicional Pro-
grama de Estágio em ambas as sedes da empresa no Brasil (Londrina 
e SP). São 20 vagas que dão a oportunidade para jovens universitários 
desenvolverem e aplicarem seus conhecimentos, ganhando experiência 
no mercado de TI. Podem se candidatar estudantes dos cursos de Admi-
nistração, Economia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, TI e 
Engenharias com formação prevista para até 2020. Entre os requisitos 
para a candidatura, estão inglês avançado e conhecimento intermediá-
rio em pacote MS Offi ce. As inscrições  podem ser realizadas somente 
por meio do site Vagas, acessando o link: (www.vagas.com.br/vagas/
v1571468/estagiarios).

J - Redução do IPI
Em 2011, foi decretado acréscimo de 30% sobre o imposto de modelos 
de carros estrangeiros. A partir de 2018 esse decreto chega ao fi m. Com 
isso, a Toys for Boys Brasil, uma das principais empresas de importação 
independente do mercado brasileiro, dá início às vendas para o próximo 
ano de veículos já contando com a baixa do  IPI. Modelos 2018 como 
F150 Raptor, Mustang, Corvette e McLaren 720S já estão disponíveis 
para encomenda. A partir da diminuição, que entra em vigor em janeiro, 
a empresa enxerga 300% de aumento nas vendas para 2018 e 200% para 
os anos seguintes. Com menos impostos sob as importações, a empresa 
espera competir com mais igualdade com alguns modelos já importados 
por grandes redes. Saiba mais em: (www.toysforboysbrasil.com.br).

A - Habilidades no Trabalho
O próximo Ciclo CIEE de Palestras Sobre RH traz Marcelo de Freitas 

O evento, que reúne mais de 3500 participantes entre os principais 
stakeholders do setor, promove, nas seis plenárias desta edição, sob 
diversas óticas e enfoques a discussão acerca do tema central ‘Uma

O prazo superior a dois anos entre a apresentação do projeto e o 

início das obras pode, por exemplo, tornar o projeto obsoleto.

Estudo divulgado ontem 
(19) lista uma série de 
medidas para reduzir o 

tempo da liberação. De acordo 
com o documento, o tempo mé-
dio para as empresas públicas 
acessarem os recurso é de 27 
meses. Segundo a CNI, a “mera 
unifi cação de procedimentos” 
possibilitaria a redução do 
tempo médio de repasse para 
18 meses, como ocorre com as 
companhias privadas.

O prazo superior a dois anos 
entre a apresentação do pro-
jeto e o início das obras pode, 
por exemplo, tornar o projeto 
obsoleto. “O prazo de 27 meses 
é um grande empecilho para 
o andamento adequado dos 
projetos e contribui para que 
ocorram paralisações de obras 
em projetos de construção”, 
destaca o estudo. A CNI lembra 
que a meta do Plano Nacional 

Violência constante incentiva que o comércio feche as portas.

O comércio varejista do 
município do Rio de Janei-
ro gastou R$ 996 milhões 
com segurança de janeiro a 
junho desse ano. O número 
foi apresentado na pesquisa 
Gastos com segurança em 
estabelecimentos comerciais, 
do Centro de Estudos do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDLRio). Dos 750 
lojistas entrevistados, 180 já 
tiveram seus estabelecimen-
tos assaltados, furtados ou 
roubados – número cerca de 
20% maior do que no mesmo 
período do ano passado.

Do total dos gastos, R$ 667 
milhões foram com segurança 
privada e vigilantes, R$ 289 
milhões com equipamentos 
de vigilância eletrônica e R$ 
40 milhões com gradeamento, 
blindagens, reforços de portas 
e de vitrines e com seguros.

Para o presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, é como 
se fosse mais um tributo pago 
pelos lojistas, que já sofrem 
com a burocracia e a carga 
tributária. 

“A violência urbana preju-
dica o comércio, já afetado 
pelo quadro econômico do 

Défi cit na balança do setor 
eletroeletrônico

O défi cit da balança comercial dos produtos elétricos e eletrônicos so-
mou US$ 15,28 bilhões no acumulado de janeiro a agosto, 19% acima do 
registrado no mesmo período de 2016 (US$ 12,83 bilhões). As informações 
são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

O resultado foi consequência do crescimento de 14,8% das importa-
ções, que vinham caindo nos últimos dois anos, uma vez que as expor-
tações fi caram praticamente estáveis neste período. No acumulado dos 
primeiros oito meses de 2017, as importações de produtos elétricos e 
eletrônicos somaram US$ 19,0 bilhões, 14,8% acima das ocorridas em 
igual período de 2016 (US$ 16,6 bilhões). As exportações somaram US$ 
3,77 bilhões, 0,2% acima das registradas no mesmo período de 2016 
(US$ 3,76 bilhões) - (Abinee).

Uso de duplicatas 
na locação de bens 
móveis e imóveis

A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico da Câmara aprovou, 
com emenda, proposta que autoriza 
a emissão de duplicatas por empre-
sas, fundações ou sociedades civis 
que se dediquem à locação de bens 
móveis e imóveis. Atualmente, a 
Lei das Duplicatas proíbe a emis-
são desses títulos de créditos em 
operações de locação, que não é 
considerada por lei prestação de 
serviço. 

Relator da proposta na comis-
são, o deputado Jorge Côrte Real 
(PTB-PE) lembrou que a duplicata 
somente pode ser emitida nos 
contratos de compra e venda mer-
cantil ou de prestação de serviço. 
Na opinião dele, não há razão para 
isso. “Não há razão para negar aos 
locadores de bens a possibilidade 
de contar com mecanismos que 
facilitem sua gestão fi nanceira, em 
que pesem os elevados custos que 
ainda são observados no Brasil para 
as operações de crédito”, defendeu.

Côrte Real propôs emenda para 
permitir a emissão de duplicatas 
também nas locações de bens imó-
veis.  Essa modalidade não é previs-
ta no projeto original, do deputado 
Luiz Carlos Ramos (PTN-RJ). Se-
gundo a lei atual, a duplicata é um 
documento emitido por uma em-
presa que vende uma mercadoria 
ou presta um serviço. “É preferível 
realizar uma operação de desconto 
de duplicatas do que ser obrigado 
efetuar uma outra modalidade 
de operação de crédito bancário 
cujos juros envolvidos podem ser 
substancialmente mais elevados”, 
conclui o relator. O projeto será 
ainda analisado conclusivamente 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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CNI propõe simplifi cação do acesso 
a recursos para saneamento

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) quer a redução do prazo de liberação de recursos do FGTS 
para investimento em projetos de saneamento

ravelmente inferior à previsão 
do Plansab, que estabelecia 
a cifra de R$ 26,8 bilhões só 
para 2014. Para universalizar os 
serviços até 2033 seria preciso 
elevar a média de investimentos 
para R$ 15,2 bilhões anuais, 
acrescentou a entidade. Entre 
as sugestões da CNI, estão a 
criação de um calendário fi xo 
para abertura dos editais, o que 
daria previsibilidade ao proces-
so, e de um sistema único de 
apresentação dos documentos 
voltados para o acesso a recur-
sos do FGTS.

“Tais alterações já seriam um 
passo importante no sentido de 
possibilitar que haja um maior 
planejamento para a apresen-
tação de projetos atualizados e 
com qualidade além de evitar 
a desnecessária apresentação 
duplicada de documentos”, diz 
a CNI (ABr).

de Saneamento Básico (Plan-
sab) é que os serviços sejam 
universalizados até 2033. No 
entanto, se mantido o atual 
ritmo de investimentos, o país 
só terá cobertura completa de 

água e esgoto duas décadas 
depois do previsto, em 2053, 
aponta a CNI.

A média de investimentos no 
setor entre 2009 e 2014 foi de 
R$ 9,3 bilhões, valor conside-

Comércio do Rio gastou quase R$ 1 
bilhão com segurança no 1º semestre

país e, em especial pela crise do 
Estado do Rio, que tem infl uído 
profundamente no comporta-
mento do consumidor, que por 
um lado fi ca com medo de sair 
de casa e por outro reduz seus 
gastos, entre eles as compras”, 
afi rmou. Mais de 4.150 estabele-
cimentos comerciais fecharam 
suas portas entre janeiro e 
junho na cidade (76% a mais 
do que no mesmo período do 
ano passado) e mais de 9,7 mil 
no estado do Rio (55% a mais 
do no mesmo período de 2017), 
destacou Gonçalves.

O dirigente lamentou a crise 
das Unidades de Polícia Paci-
fi cadora (UPPs), projeto cuja 
implantação trouxe esperança 
para a população e animou os 
comerciantes, especialmente 
na Zona Norte da capital fl u-
minense. “Na época, no lugar 
de inúmeras lojas fechadas 
nos bairros adjacentes àquelas 
comunidades, surgiram novos 
estabelecimentos, com decora-
ção e vitrines modernas, reto-
mando a geração de emprego 
e movimentando a economia 
local”, lembrou (ABr).



BNDES: o banco é de todos
O maior de todos os 

acionistas do BNDES é 

o Governo Federal. O 

Governo Federal não 

tem dono. Portanto, o 

BNDES também não 

Acompanho surpresa a 
reação dos gestores do 
Banco que anunciam 

publicamente que vão acionar 
o TCU porque não querem 
devolver 180 bilhões de reais 
ao Tesouro Nacional, como 
o governo pretende ao apre-
sentar seu orçamento geral 
para o Congresso Nacional 
analisar, e modifi car no que 
achar pertinente. 

Ora, o banco tem em caixa 
hoje 200 bilhões de reais, e 
a cada pouco entram mais 
recursos advindos dos que 
tiveram créditos aprovados e 
vão tendo que devolver em su-
aves prestações. E o TCU tem 
que acompanhar tudo sempre 
– embora não tenha evitado os 
maus negócios quando eles iam 
se sucedendo, principalmente 
no Governo Dilma.

Não sei se a J&S vai devolver 
os muitos bilhões que tomou de 
nós, de nossos impostos trans-
feridos na era Lula-Dilma, do 
Tesouro Nacional para a conta 
do banco. Com esses bilhões a 
empresa se transformou na gi-
gantesca empresa que é, e não 
só de proteína animal. Tem de 
tudo, de chinelo a alimentos. 
Fora as propinas. Que coisa. 

Com seus donos presos, o 
Conselho de Administração 
busca substitutos aos irmãos 
para evitar que o gigante do 
Lula vá à breca. O BNDES tem 
2 assentos nesse conselho, por-
que detém 21,3% da empresa. 
Portanto, responde tanto pelos 
maus negócios feitos no pas-
sado quanto pela necessária 
reestruturação da fi rma. 

Que devolvam vendendo o 
que compraram com nossos 
impostos. Não sendo como a 
Petrobrás, que é estatal e vai 
se reestruturando com com-
petência, sendo seus lucros 
distribuídos a seus verdadeiros 
proprietários dos milhões de 
ações da empresa, que faça 
dentro das regras do mercado 
privado.  

O que sabemos é que a 
Venezuela não vai honrar os 
bilhões de “empréstimo” que 
tomou do BNDES para fazer 
infraestrutura com obras da 
Odebrecht. Também não sei se 
vão devolver os empréstimos 
Angola, Cuba, e outras ditadu-
ras fi nanciadas pelo BNDES, 
o banco que não tem dono, 
mas que teve recentemente 
expropriadores descarados, e 
“sócios” como os gigantes do 
Lula – Eike, Odebrecht, J&S. 

Se esses países não devol-
verem, então consideram que 
receberam doações do banco 
por parte de seus companhei-
ros bolivarianos do Brasil… E 
teremos que assumir, como 
terão que assumir os milhares 
de participantes dos fundos de 
pensão das estatais depenadas, 
para poder receber suas apo-
sentadorias cobrindo o furo de 
18 bilhões perdidos com as más 
aplicações dos sindicalistas 
que os geriram.

Sendo as investigações 
aprofundadas, com TCU e 
outros órgãos de fi scalização 
e controle, quem sabe possa-
mos tirar dos que usurparam 
o dinheiro público a parte 
que lhes toca. Ou pelo menos 
uma parte, fazendo justiça não 
apenas em anos de cadeia, mas 
em caixa mesmo.

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

mandato. Já ocupou os cargos 
de Ministra do Planejamento e 

Governadora do RS.

Yeda Crusius (*)

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 20 de setembro de 2017

www.netjen.com.br

Escolas em municípios onde há extre-
ma pobreza poderão receber o dobro em 
valores per capita de merenda escolar 
em relação às demais cidades, para cada 
etapa e modalidade de ensino. Aprovado 
ontem (19), pela Comissão de Educação 
e Cultura do Senado, o projeto deve 
seguir para a Câmara.

O projeto é do senador Roberto Rocha 
(PSB-MA). O texto determina que os 
valores per capita dirigidos a escolas 

situadas nos municípios em situação de 
extrema pobreza deve ser o dobro dos 
valores per capita destinados às escolas 
nas demais localidades. O projeto defi ne 
os municípios de extrema pobreza aque-
les nos quais 30% ou mais da população 
têm renda familiar mensal per capita de 
até R$ 77,00.

Rocha argumentou que, em áreas 
rurais e municípios mais pobres, ainda 
há registros de desnutrição infantil, e a 

principal motivação de uma criança ir à 
escola é a merenda escolar. O relatório 
aprovado foi elaborado pela senadora 
Lídice da Mata (PSB-BA), que fez alte-
rações, especifi cando que os municípios 
em situação de extrema pobreza são 
aqueles em que 30% ou mais das famílias 
sejam classifi cadas como em extrema 
pobreza de acordo com os critérios da 
lei que criou o programa Bolsa-Família.

Foram identifi cados 459 municípios em 

situação de extrema pobreza de acordo 
com dados do IBGE. A maioria está nos 
estados do Maranhão (107), Piauí (88), 
Ceará (60), Bahia (52), Pará (30), Ala-
goas (28) e Pernambuco (26). Somados, 
os repasses do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) para esses 
459 municípios em 2014 chegaram a 
R$ 204,7 milhões, ou seja, o impacto 
fi nanceiro seria de pouco mais de R$ 200 
milhões adicionais (Ag.Senado).

Audiência pública na Comissão de Constituição

e Justiça do Senado.

O Brasil teve em 2015 uma 
taxa de homicídios de 28,9 
casos a cada 100 mil habitante, 
o que representa um aumen-
to de 10,6% desde 2005, de 
acordo com estudo divulgado 
em junho pelo Ipea. No ano, 
foram 59.080 homicídios. Para 
frear o crescimento da vio-
lência e reverter o problema 
é necessário maior protago-
nismo da União na segurança 
pública, além da integração e 
coordenação entre os órgãos 
que atuam no setor. Foi o 
que apontaram debatedores 
ontem (19) durante audiência 
pública na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado. 

O presidente do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
ministro Raimundo Carreiro, 
apresentou os resultados das 
auditorias do tribunal sobre 
o setor que constataram que 
as secretarias de segurança 
dos estados apresentam bai-
xos índices de governança e 
não conseguem aplicar suas 
políticas públicas para a área. 
Apesar de os gastos com segu-
rança pública terem crescido 
de 19% em 2014, comparados 
a 2010, a União tem assumido 
cada vez menos obrigações no 
setor, com maior ônus sobre 
estados e municípios. 

“Não existe integração entre 
os órgãos de segurança públi-
ca. Um preso condenado em 
São Paulo vai para o Maranhão 
e não tem registro nenhum lá 
de que ele tenha cometido um 

Comissão aprova 
menor rigor 
para identifi car 
transgênicos

O projeto da Câmara que reduz 
exigências para identificação 
de alimentos transgênicos, foi 
aprovado pela Comissão de Agri-
cultura do Senado. O relatório do 
senador Cidinho Santos (PR-MT), 
favorável à proposta, foi aprovado 
ontem (19) em votação simbólica. 
A proposição desobriga os pro-
dutores a informar a existência 
de organismos geneticamente 
modifi cados (OGMs) no rótulo 
dos produtos, se a concentração 
for inferior a 1% da composição 
total da mercadoria.

Caso a concentração seja supe-
rior a este limite, os fabricantes 
devem incluir a informação 
no rótulo; mas sem a letra “T” 
inserida num triângulo amarelo 
como ocorre atualmente. Cidinho 
disse ser favorável à identifi cação 
de alimentos transgênicos, mas 
sem o uso de um símbolo osten-
sivo que venha a desvalorizar os 
alimentos produzidos no Brasil. 
“Não há necessidade de escan-
carar na embalagem um T bem 
grande. A especifi cação pode vir 
de forma normal no rótulo e sem 
a necessidade dessa caracteri-
zação, como símbolo de caveira 
para desmerecer o produto bra-
sileiro”, argumentou.

O projeto não estava inicial-
mente na pauta da comissão e 
foi incluído pelo presidente Ivo 
Cassol (PP-RO) a pedido de 
Cidinho Santos. O relatório foi 
aprovado rapidamente e sem 
discussão, mas a tramitação da 
proposta tem sido marcada por 
divergência entre os senadores. A 
proposição ainda precisa passar 
pelas comissões de Assuntos 
Sociais e Meio Ambiente (Ag.
Senado).

Escolas deverão 
ter estrutura 
mínima para 
funcionar

Escolas e outros estabeleci-
mentos de ensino deverão com-
provar condições mínimas de 
estrutura e operação antes de 
receber permissão de estados e 
municípios para funcionar. É o 
que determina projeto aprova-
do ontem (19) pela Comissão de 
Educação do Senado. O texto 
aprovado é um substitutivo ao 
projeto do Senado e terá que 
passar por segundo turno de 
votação antes de seguir para 
a Câmara.

De autoria do senador Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), o 
projeto determina que a União 
defi na as condições adequadas 
de funcionamento para as es-
colas, relativas à construção e 
aos materiais pedagógicos. O 
objetivo é garantir um padrão 
mínimo nacional de qualidade 
do ensino em todos os níveis 
educacionais. A senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), 
relatora, observou que essa 
norma poderia ser contestada 
na Justiça, uma vez que apenas 
leis complementares podem 
dispor sobre condições de ele-
gibilidade. Assim, a punição foi 
retirada do texto (Ag.Senado).

A Comissão de Educação da 
Câmara aprovou proposta que 
torna obrigatória a defi nição de 
espaços para hortas em insti-
tuições de ensino públicas da 
educação básica. O texto apro-
vado estabelece que as hortas 
serão utilizadas para ensinar os 
alunos sobre produção agrícola, 
desenvolvimento sustentável e 
hábitos alimentares saudáveis. 
Além disso, os gêneros alimen-
tícios produzidos reforçarão as 
merendas escolares.

Ao analisar a proposta – 
prevista no projeto do depu-
tado Carlos Henrique Gaguim 
(Pode-TO) –, a relatora de-
putada Professora Marcivania 
(PCdoB-AP) afi rmou que não 

Maia lembra que as mudanças precisam do apoio

de 308 deputados.

Ele está no exercício da 
Presidência da Repúbli-
ca, em razão da viagem 

do presidente Michel Temer aos 
Estados Unidos, onde participa 
da Assembleia Geral das Nações 
Unidas.

Rodrigo Maia reconheceu a 
difi culdade de reunir os 308 
votos necessários para aprova-
ção da proposta que modifi ca a 
forma de eleição de deputados 
e vereadores e cria um fundo 
público para campanhas eleito-
rais. Emendas constitucionais 
precisam do apoio de pelo 
menos 3/5 dos parlamentares 
em cada Casa – 308 deputados 
e 49 senadores –, em dois turnos 
de votação.

“Mesmo somando os temas, 
você não consegue harmonizar 
os 308 votos”, avaliou Maia, que 
irá reunir os líderes partidários 
para tentar um acordo sobre a 
reforma. Ele também comentou 

A Constituição, promulgada em 2009, estabelece apenas dois 

mandatos consecutivos.

Legisladores do partido Movi-
mento para o Socialismo (MAS) 
pediram ao Tribunal Consti-
tucional que declare ilegais 
vários artigos da Constituição 
e da Lei de Regime Eleitoral 
que impedem o presidente da 
Bolívia, Evo Morales, de buscar 
a reeleição em 2019. O líder 
dos deputados do MAS, David 
Ramos, e o presidente da Co-
missão de Justiça do Senado, 
o governista Milton Barón, 
lideraram a apresentação da 
demanda ao Tribunal Consti-
tucional na cidade de Sucre, 
sede do órgão judicial.

Os legisladores explicaram 
aos jornalistas que se trata 
de uma “ação abstrata de in-
constitucionalidade” contra os 
artigos 52, 64, 65, 71 e 72 da 
Lei do Regime Eleitoral, pois, 
na opinião deles, afetam os di-
reitos políticos do presidente. 
Além disso, a ação apresentada 
solicita que sejam declarados 
inaplicáveis os artigos 156, 168, 

285 e 288 da Constituição, que 
estabelecem limites para a ree-
leição não apenas do presiden-
te, mas de outras autoridades 
como governadores, prefeitos, 
vereadores e legisladores.

Esta é a primeira iniciativa 
concreta assumida pelo parti-
do de Morales para conseguir 
qualifi cação como candidato 
para as eleições de 2019, apesar 
de um referendo popular ter 
vetado essa tentativa em feve-
reiro de 2016. A Constituição, 
promulgada pelo presidente em 
2009, estabelece apenas dois 
mandatos consecutivos. 

Morales começou seu primei-
ro mandato em 2006, o segundo 
em 2010 e ganhou um terceiro 
mandato em 2015, depois 
que o Tribunal Constitucional 
aprovou sua nova apresentação 
como candidato, ao interpretar 
que a Bolívia foi refundada em 
2009. Se disputar as eleições em 
2019 e vencer, Morales fi cará no 
poder até 2025 (Agência EFE).
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Maia defende a votação de itens 
da reforma política nesta semana
O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, disse que intensifi cará as negociações 
para que a Câmara vote alguns temas da reforma política nesta semana, a tempo de as novas regras 
valerem para as próximas eleições, em 2018

dos em uma lista preordenada 
pelos partidos. 

O eleitor votaria duas vezes: 
uma vez no candidato distrital 
e outra vez na legenda. Já a 
questão do fundo público para 
custear campanhas, na opinião 
de Rodrigo Maia, é a mais polê-
mica. “Apesar da preocupação 
em compreender como se vai 
fi nanciar as campanhas no pró-
ximo ano, entendendo que o 
Orçamento da União precisa ser 
respeitado. Sabemos das difi cul-
dades orçamentárias”. Segundo 
Maia, a outra proposta em discus-
são, que modifi ca as regras para 
coligações partidárias e cria uma 
cláusula de desempenho para os 
partidos acessarem recursos do 
Fundo Partidário e também a 
propaganda gratuita em rádio e 
TV, tem mais chances de reunir 
os 308 votos para aprovação. 
Essa proposta já foi votada pelo 
Senado (Ag.Câmara).

a mudança no sistema eleitoral 
em análise no Plenário. “Seria 
importante que nós pudés-
semos avançar no [sistema] 
distrital misto em 2022, com a 
transição pelo sistema majori-

tário”. O sistema distrital misto 
divide o total de vagas a serem 
preenchidas em cada estado, 
para a Câmara, entre os mais 
votados em cada distrito de um 
determinado estado e os indica-

Maior integração entre estados 
e União pode diminuir violência

crime”, exemplifi cou Carreiro. 
Melhorar o sistema de infor-
mações e estatísticas criminais 
é fundamental para que os ges-
tores públicos saibam como apli-
car os recursos de forma mais 
efi ciente, segundo o secretário 
de Controle Externo da Defesa 
Nacional e da Segurança Pública 
do TCU, Egbert Buarque:

Alexandre Araújo Motta, 
assessor da Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
(Senasp), afi rmou que governo 
tem trabalhado para melhorar 
a integração de sistema de 
informação e admitiu que não 
existe uma política de segu-
rança pública bem defi nida. 
Ele defendeu a criação de um 
fundo para fi nanciar o setor: 
“A criação de um fundo de 
segurança para fi nanciar os 

estados é importante. É um 
passo que tem que ser dado. 
Do contrário, fi ca difícil fazer 
segurança pública”, assinalou.

O presidente da CCJ, se-
nador Edison Lobão (PMDB-
-MA) destacou que o país vive 
um momento de difi culdades 
fi nanceiras, mas reiterou que 
isso não pode ser empecilho 
para o combate à violência. 
Segundo ele, é necessária 
maior criatividade dos gesto-
res na aplicação dos recursos. 
Já Lasier Martins (PSD-RS) 
afirmou que os brasileiros 
vivem com uma forte sensa-
ção de insegurança. Para ele, 
o problema se acentuou nos 
últimos anos pela omissão do 
governo federal e pela demora 
na defi nição de políticas públi-
cas para o setor (Ag.Senado).

Evo Morales pede 
anulação de normas que 
impedem sua reeleição

Exigência de horta em escola do 
ensino básico

ou parecerias com outras enti-
dades. Instituições de ensino 
que vierem a ser construídas 
após a nova lei fi cam obrigadas 
a destinar um espaço para as 
horas escolares.

A relatora lembrou que até 
poucos anos atrás, o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação fomentava o Projeto 
Educando com a Horta Escolar e 
a Gastronomia, cujo objetivo era 
a formação de multiplicadores 
em municípios e estados das 
cinco regiões do País. O texto 
será analisado de forma con-
clusiva também pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e de 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

há qualquer dúvida sobre os be-
nefícios da medida. Entretanto, 
apresentou emenda para retirar 
do texto dispositivo que esta-
belecia prazo de 180 dias para 
que as escolas se adaptassem 
à nova regra.

Pelo texto aprovado, escolas 
que não tiverem espaços livres 
para construir as próprias hor-
tas deverão celebrar convênios 

Projeto dobra verbas para merenda escolar nas cidades pobres



Há tempos advertimos 

sobre os defeitos e 

desequilíbrios causados 

pelos péssimos modelos 

de fi nanciamentos 

imobiliários existentes 

no mercado

Homens e mulheres que 
fi nanciaram suas tão so-
nhadas “casas próprias” 

hoje vivem, ou em pânico e de-
sespero, ou em total desolação. 
Inúmeros mutuários de todos os 
cantos do País sofrem de uma 
mesma enfermidade: a perda 
sumária e imediata de seu bem 
em detrimento de uma legislação 
abjeta e inconstitucional. 

A Alienação Fiduciária não 
quebra paradigmas, quebra fa-
mílias. Uma legislação preparada 
inicialmente na década de 1960, 
advinda de atos institucionais 
oriundos de uma época regres-
siva para toda a sociedade bra-
sileira onde democracia e pos-
sibilidade de escolha passavam 
de largo para quem necessitava 
de justiça.

Essa legislação admitia, e con-
tinua admitindo, a possibilidade 
do credor fi duciário, de forma 
rápida e fria, consolidar o bem e 
em curto espaço de tempo levar 
a liquidação em leilão particu-
lar pelo valor da dívida, assim 
sendo, se o débito for 20% do 
valor do bem, tal imóvel poderá 
ser liquidada com deságio de 
80%, uma forma vil e desumana 
onde os protagonistas, em geral 
bancos e “fundos”, conquistam e 
experimentam lucros absurdos. 
No Direito chamamos isso de 
enriquecimento sem causa.

Devemos estabelecer uma 
discussão, o cerne, o berço 
dessa construção normativa. De 
onde veio, quando veio e quem a 
construiu? E, o mais importante, 
para quem interessou?

Alguns legisladores e juristas 
atuais apresentam teses onde 
a argumentação seria que tal 
legislação fora recepcionada 
pela Constituição de 1988 para 
promover segurança e agili-
dade para o credor, ou credor 
fi duciário, gerando assim maior 
desenvoltura e segurança na 
concessão de crédito aqueles 
que procuram por fi nanciamen-
tos de bens móveis ou imóveis. 
Claro que não é isso. 

O lobby produzido pelas 
instituições privadas junto ao 
poder legislativo sempre foi 
forte e efi ciente, fazendo com 
que seus interesses fossem 
sobrepostos aos interesses da 
sociedade. Pudemos constatar 
isso nos inúmeros casos cri-
minais ocorridos no Brasil nos 
últimos tempos e que ainda 
podem estar ocorrendo.

Mas ainda não seria esse o 
mote principal. A questão prin-
cipal está contida no “cerne” 
como já mencionado anterior-

mente, pois quem produziu tal 
legislação certamente a fez sem 
qualquer direito, sem qualquer 
legitimidade, num momento 
atentatório ao Estado Democrá-
tico de Direito. 

Não obstante, em 1997 outra 
lei passou a vigorar aprimoran-
do insidiosamente a norma da 
alienação fi duciária em favor 
das instituições fi nanceiras. O 
lobby atuando pelos corredores 
do Congresso Nacional já em 
momento de uma total aparência 
democrática e, fazendo com que 
um novo enredo começasse a 
surgir. A proteção da sociedade 
brasileira ainda seria aviltada 
pelos interesses daqueles que 
nunca perderam o poder.

Bancos e fundos cobram su-
mariamente seus devedores aos 
milhares, de forma agressiva, 
sem apresentar uma formulação 
amigável de repactuação. Não 
pagou, perdeu, mesmo que o 
devedor fi duciário tenha liqui-
dado valor substancial de seu 
contrato, mesmo assim, perderá 
seu bem.

E qual seria a solução para 
isso? Primeiramente não aceitar 
essa modalidade de fi nancia-
mento. Mas se a contratação 
nesse formato de fi nanciamen-
to foi efetivada, antes mesmo 
de existir a possibilidade de 
inadimplemento, a procura de 
um advogado especializado 
para instituir fi rmemente uma 
proteção contra possíveis situ-
ações adversas será de grande 
importância. Para casos já em 
situações críticas, a busca pelos 
direitos através de um profi ssio-
nal especialista poderá ser vital 
para que a família não fi que sem 
sua moradia. 

As medidas poderão variar de 
discussões pela esfera judicial, 
onde serão apresentados em pri-
meiro lugar os tantos princípios 
constitucionais menosprezados 
e atropelados pelo instrumento 
leonino posto como única saída 
para a sociedade brasileira não 
possuidora de capital total, po-
der adquirir sua moradia. 

Uma outra possibilidade é 
a negociação amigável, onde 
poderá o mutuário conquistar a 
possibilidade de alongamento de 
seu débito gerando liquidez dos 
pagamentos. Esse último forma-
to é raríssimo, pois bancos ou 
detentores de capital fi nanceiro 
não se solidarizam com ninguém.  

Assim sendo, entendemos 
que, deixar-se levar pelo medo 
ou inércia e não se utilizar de di-
reitos claros e estampadamente 
possíveis de serem utilizados em 
seu favor, seria um sério risco 
e certamente uma forma de 
desequilibrar qualquer família 
quando entendemos que todos 
nós cidadãos brasileiros temos o 
direito constitucional de possuir 
uma moradia.    

(*) - É fundador da Morad Advocacia 
Empresarial (acmorad@morad.com.br).

A Alienação Fiduciária 
quebra famílias

Antonio Carlos Morad (*)
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DEFINIDO CRONOGRAMA DO e-SOCIAL
A partir de quando será obrigatória a utilização do e-Social? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASO CONSTE DO ACORDO COLETIVO A CLÁUSULA QUE A EMPRESA 
IRÁ PAGAR UMA CESTA DE NATAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, TERÁ 
INCIDÊNCIA DE INSS E FGTS? 

Esclarecemos que os benefícios de cesta básica, cesta de natal, 
vale refeição, e vale alimentação, pagos fora das regras do 
Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) serão consi-
derados salário e assim, sujeito a incidência de INSS e FGTS. 
Base Legal – Lei nº 6.321/76, Portaria SIT nº03/02.

DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Funcionário registrado no CEI, como proceder para dar entrada no segu-
ro-desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERIDO POR EXTINÇÃO DA EMPRESA
Funcionário afastado pela previdência pode ser transferido para outra 
empresa do mesmo grupo econômico, tendo vista que a empresa 
atual vai encerrar as atividades? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR DA BOLSA ESTÁGIO A COPARTICIPAÇÃO 
DE PLANO DE SAÚDE?

Esclarecemos que não há previsão legal quanto ao tema, porém, visto 
que estagiário não é empregado e que este não recebe salário e sim 
uma bolsa auxílio, não orientamos que seja realizado este desconto.

EMPRÉSTIMOS AO FUNCIONÁRIO
Empresa pode fazer empréstimos ao funcionário e efetuar desconto em 
folha de pagamento mensal. Qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Bovitec Produtos Pecuários Ltda - EPP
CNPJ (34.162.248/0001-70) -  NIRE (3520104532-9)

Ata de Reunião de Sócios de Redução de Capital Social
No dia 11/09/2017 ás 15:00 horas, na sede da empresa localizada na Rua Duarte de
Azevedo, nº 449, Santana , São Paulo/SP. Cláusula Primeira: De acordo com o (Artigo
1.082, Inciso II do Código Civil  - Lei 10406/02), os sócios reuniram-se e de comum
acordo e obedecida as disposições legais pertinentes, resolveram Reduzir
o Capital Social da empresa de R$ 530.000,00, divididos em 530.000 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$100.000,00, divididos em 100.000 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. Sendo
o sócio Álvaro Armando Roxo Ribeiro, Brasileiro, Casado, Industrial, detentor de 95% do
Capital social passará, a ficar com valor de R$95.000,00,divididos em 95.000 quotas no
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país
e a sócia Rosana Aparecida Zunckeller Ribeiro, Brasileira, Casada, Do Lar, detentora de
5% do Capital social, passará a ficar com valor de R$ 5.000,00,divididos em 5.000
quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda cor-
rente do país. Álvaro Armando Roxo Ribeiro (Sócio Administrador), Rosana Aparecida
Zunckeller Ribeiro (Sócia).

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF Nº 08.030.215/0001-67 - NIRE Nº 3530014563-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2017.
Data, Hora e Local: Aos 28.04.2017, às 15 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim 
Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em decorrência do 
comparecimento do Acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, nos termos do Artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do respectivo Livro de Registro de Atas 
de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secre-
tariados pelo Sr. Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Adminis-
tração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2016; (b) destinação do resultado do Exercí-
cio Social encerrado em 31.12.2016; (c) fi xação da remuneração anual e global dos administradores; Deliberações: O 
acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que 
segue: a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores por 
mais especiais que tenham sido, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes refe-
rentes ao exercício fi ndo em 31.12.2016, publicados no jornal “DOESP”, em sua edição de 23.03.2017 e no jornal “Empresas 
& Negócios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.03.2017, razão pela qual foi dispensada a publicação de aviso aos 
acionistas, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76; (b) Referendada a destinação do lucro líquido do exercício social 
fi ndo em 31.12.2016, no montante total de R$ 2.084.884,22: (i) Reserva Legal: R$ 104.244,21; (ii) Reserva Estatutária: R$ 
1.485.480,01; (iii) Foram provisionados e pagos R$495.160,00, valor bruto, na forma de juros sobre capital próprio (“JCP”). 
(c) os Diretores eleitos não serão remunerados neste exercício. Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em 
forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da Lei Federal 6.404/76). Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a 
Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presen-
tes aprovada e assinada. São Paulo, 28.04.2017. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente da Mesa, Eduardo Mazon - Secretário da Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A. Marco Antonio 
Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP 411.019/17-0 em 04.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF Nº 08.030.215/0001-67 - NIRE Nº 3530014563-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizadas em 10.02.2017
Data, Hora e Local: Aos 10.02.2017, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar - Parte, 
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em 
decorrência do comparecimento do Acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, nos 
termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do res-
pectivo Livro de Registro de Atas de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariado pelo Sr. Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) destitui-
ção de membro da Diretoria; e (ii) ratifi car a composição dos membros da Diretoria. Deliberações: O acionista pre-
sente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 
(i) A destituição do Sr. Fernando de Araujo Perrelli Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residen-
te e domiciliado em São Paulo/SP, CPF/MF nº 667.483.644-34, RG nº 3.371.118-SSP/PE, do cargo de Diretor sem Desig-
nação Específi ca, para o qual foi eleito, conforme Ata das Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
10.08.2015, homologada pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofi cio 16328/2015-BCB/Deorf/GTSP2, de 23.09.2015. 
Em seguida, foram registrados votos de agradecimento pelo trabalho desenvolvido no período em que o Sr. Fernando 
de Araujo Perrelli Junior exerceu referido cargo; (ii) Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, passa-
rá a ser composta da seguinte forma: Diretores sem Designação Específi ca - Marco Antonio Antunes, brasi-
leiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-
96; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, RG nº 20775312, SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00; todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, todos com mandato até a posse dos 
eleitos na AGO a ser realizada em 2018. Os demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. Lavratura da Ata: 
Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/76). Encer-
ramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente Ata, em forma 
de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 10.02.2017. 
Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa, Eduar-
do Mazon - Secretário da Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A. Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP 
nº 411.020/17-1 em 04.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atualmente, não apenas 
as empresas, mas as 
próprias escolas de base 

precisam inspirar e fornecer 
ferramentas para que as novas 
gerações de profi ssionais este-
jam atualizadas com as carreiras 
de um futuro cada vez mais 
próximo. E é essa ideia que 
está na proposta pedagógica 
de estabelecimentos como a 
Faculdade Impacta e o Instituto 
Alpha Lumen. Confi ra a lista:
 • Youtuber - Com certeza, 

essa é uma das opções 
mais desejadas pelos 
jovens de hoje. Isso por-
que eles veem pessoas 
comuns fazendo o que 
gostam e ganhando a vida 
por meio disso. Basta ter 
uma câmera, uma ideia 
e um computador para 
upar os vídeos e come-
çar a ganhar diversos 
seguidores. Mas claro, 
investir em cursos volta-
dos para direção de arte, 
edição e efeitos de vídeo 
podem auxiliar para que 
uma simples brincadeira 

Geração Z: conheça cinco carreiras 
que prometem bombar no futuro

Todo mundo conhece um jovem que não sai da frente do computador, passa horas jogando videogame, 
gasta um tempão lendo livros e HQs ou dedica quase 100% do tempo livre em assistir aos fi lmes ou ouvir 
música

a desenvolver artes em 
programas renomados 
como Photoshop, 3ds, 
Zbrush e Pixologic.

 • Engenharia da com-

putação - Voltado para 
o universo de robótica, 
quem ingressa nesse 
segmento tem que ser 
apaixonado por tecno-
logia e eletrônicos. Isso 
porque, o cotidiano desse 
funcionário será repleto 
de desenvolvimento de 
circuitos e sistemas mo-
torizados. 

 • Quadrinhos - O espaço 
para HQs no Brasil cres-
ce e, com a internet, os 
autores e quadrinistas 
não dependem apenas 
de grandes selos para 
publicar seus produtos. 
É possível fazer essa 
veiculação de forma in-
dependente. Por isso, ter 
formação nas áreas de 
desenho e roteiro é im-
prescindível para aqueles 
que querem seguir esses 
passos (NB Press).
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torne-se uma carreira de 
sucesso.

 • Designer de interface 

- Os criadores dos aplica-
tivos, sistemas e softwa-
res, tanto para celulares 
quanto para computado-
res, também têm espaço 
no mercado de trabalho. 
Com as habilitações de 
desenvolvimento, é pos-
sível criar telas de games, 
aplicações multimídias, 
softwares inteiros e pá-
ginas da web.

 • 3D Designer - Outra 
possibilidade é para 
aqueles que são apaixo-
nados pela sétima arte 
ou mesmo pelos games. 
Para nascer grandes 
produções de séries, 
animações, arquitetura, 
jogos e até de engenharia 
é preciso ter uma noção 
básica de desenho. E 
não só isso. Com a tec-
nologia, é importante 
ter habilidades que pos-
sibilitam o trabalhador 

Com um peso representati-
vo na nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), a 
prova de redação tira o sono 
de muitos candidatos a uma 
vaga em faculdades de todo 
o Brasil, que selecionam estu-
dantes por meio do Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu). Para 
alcançar a nota máxima, a fa-
mosa redação nota mil, é preci-
so mais do que apenas estudar 
os assuntos de atualidades que 
podem ser requisitados nesta 
avaliação. O estudante deve 
saber elaborar um bom texto 
dissertativo-argumentativo 
de até 30 linhas, com uma ex-
celente proposta de solução.  

De acordo com a coorde-
nadora de Redação do Curso 
Poliedro, Gabriela de Araújo 
Carvalho, existem alguns er-
ros recorrentes que os candi-
datos comentem nesta prova. 
Com o objetivo de auxiliá-los a 
evitar essas falhas no decorrer 
texto, a especialista aponta 
abaixo quais são elas e como 
saná-las:
 1) Fugir do tema so-

licitado - É preciso 
ter muita atenção ao 
desenvolver o tema 
solicitado na redação do 
Enem, aponta Gabriela. 
Por isso, o vestibulando 
deve se ater as palavras-
-chave do assunto, com 
o intuito de garantir que 
não fugirá do enfoque. 

Os erros mais comuns na 
redação do Enem

Em 2016, por exemplo, 
quando a redação so-
licitou “caminhos para 
combater a intolerância 
religiosa no Brasil”, pala-
vras- chave importantes 
a serem utilizadas no 
texto foram “caminhos”, 
“combate” e “intolerância 
religiosa”.

 2) Não identifi car o pro-

blema - Um dos pres-
supostos da redação do 
Enem é o de que há um 
problema a ser resolvido. 
Neste sentido, o candi-
dato deve refl etir sobre 
o assunto e não apenas 
descrevê-lo. “É preciso 
mostrar que esse proble-
ma desencadeia questões 
relativas aos direitos hu-
manos”, reforça Gabriela.

 3) Criar uma proposta de 

intervenção confusa - 

O terceiro ponto mais 
difícil para os candida-
tos ao Enem, segundo a 
coordenadora de Reda-
ção, é detalhar a propos-
ta de intervenção com 
clareza e coerência. É 
necessário propor de 
forma lógica as soluções 
pensadas para o proble-
ma identifi cado.

Segundo Gabriela, essa 
proposta precisa ter agente, 
detalhamento da ação (quem 
vai fazer, o que será feito e de 
qual forma), além de estar 
totalmente interligada àquilo 
que foi descrito no corpo do 
texto. “Se o candidato estiver 
por dentro do tema pedido, 
relacionando-o aos direitos 
humanos e trazendo uma 
solução coesa e efi caz, pode 
fi car tranquilo ao desenvolver 
a redação”, fi naliza. 

PF no combate
ao comércio ilegal 
de sinal de TV
por satélite

A Polícia Federal (PF) defl agrou 
ontem (19) a Operação Satelles, 
em Porto Alegre, para combater o 
comércio ilegal de receptores de TV 
via satélite. Cerca de 70 policiais 
cumpriram quatro mandados de 
prisão preventiva, três de prisão 
temporária e cinco de condução 
coercitiva, quando a pessoa é leva-
da para delegacia a fi m de prestar 
depoimento e depois liberada.

Os agentes executaram ainda dez 
mandados de busca e apreensão e 
o sequestro de 13 imóveis e sete 
veículos (patrimônio avaliado em 
cerca de R$ 4 milhões), além do 
bloqueio das contas bancárias e 
aplicações fi nanceiras vinculadas 
aos investigados. Os mandados 
judiciais foram  expedidos pela 
7ª Vara Federal de Porto Alegre. 
A Justiça Federal também de-
terminou o congelamento dos 
domínios de internet utilizados 
pelos investigados e sites usados 
para a comercialização, em todo 
o Brasil, dos produtos eletrônicos 
contrabandeados.

“Os grupos criminosos investiga-
dos – dois deles baseados em Porto 
Alegre e um terceiro em Ciudad 
del Este, no Paraguai – foram res-
ponsáveis pela comercialização, em 
todo o território nacional, de mais 
de 90 mil receptores nos últimos 
cinco anos, movimentando mais 
de R$ 35 milhões de origem ilícita 
em contas bancárias pessoais e 
de terceiros”, diz a nota da PF. 
Os suspeitos poderão responder 
pelos crimes de contrabando e 
descaminho, lavagem de dinheiro 
e ocultação de bens, associação 
criminosa, estelionato (fraudes 
para obtenção irregular de acessos 
a sinais televisivos pagos) e sone-
gação fi scal (ABr).

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Pelo menos 47 pessoas morre-
ram nos estados de Morelos e do 
México devido ao terremoto de 
magnitude 7 na escala Richter 
que sacudiu ontem (19) a região 
central do México. O abalo sísmico, 
de 7 graus de magnitude na escala 
Richter, derrubou pelo menos 10 
edifícios em distintas áreas da Ci-
dade do México, como as colônias 
Condesa, Del Valle, Narvarte, Cen-
tro, Coyoacán e Xochimilco, entre 
outras. A informação é da EFE.

O sismo, que sacudiu for-
temente a capital mexicana, 
causando numerosos cortes no 
serviço elétrico, vazamentos de 
gás e interrompeu o serviço de 
telefonia, bem como das linhas 
de metrô. Após perceber o mo-
vimento sísmico, cidadãos que 
moram e trabalham em edifícios 
altos da capital puderam ver os 

desabamentos de vários imó-
veis nas colônias de Condessa 
e Roma.

No sul da cidade, em Coyoacán, 
a Igreja de São João Batista sofreu 
danos em uma das suas torres, en-
quanto em Xochimilco desabou a 
paróquia de San Bernardino. Nesta 
região um morador registrou o for-
te movimento da água dos canais, 
onde uma onda gigante se formou.

Em todas as áreas afetadas 
houve danos em edifícios, alguns 
dos quais ficaram colapsados. 
Caíram vários tapumes e se des-
prenderam fachadas de prédios de 
apartamentos e edifícios públicos. 
As atividades escolares foram sus-
pensas até novo aviso, da mesma 
forma que a sessão na bolsa da 
Cidade do México, para proteger 
a segurança dos funcionários e 
das instalações (Agência EFE).

Terremoto no México deixa 
pelo menos 47 mortos
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Fotos: Divulgação

Especial

André Falcão/Ag. Senado/Especial Cidadania

A comissão mista que analisa a MP já fez quatro das 
cinco audiências públicas programadas, discutindo 
o assunto com representantes de faculdades, estu-

dantes, instituições fi nanceiras e governo.

O presidente da comissão mista, senador Dalírio Beber 
(PSDB-SC), explicou que as novas regras vão adequar o 
programa à situação econômica.

— Sabemos das difi culdades que tem o país. Existe 
uma profunda crise fi scal. 
E o Fies está inserido nesse 
contexto. É necessário que 
reconheçamos que algumas 
coisas deverão ser acertadas 
no programa.

A questão fi scal é a princi-
pal preocupação do governo. 
A MP foi antecedida pela di-
vulgação de um diagnóstico 
do Ministério da Fazenda 
que descreve o impacto do 
Fies sobre as contas públicas 
e aponta causas para a falta 
de sustentabilidade fi scal do 
modelo vigente. O ministério 
assinala que o número de 
contratos do Fies em vigor 
passou de 182 mil em 2009 
para 1,9 milhão em 2015, um 
acréscimo de 280 mil ma-
trículas em média por ano. 
A maior parte do aumento 
ocorreu a partir de 2012 
(veja gráfi co). Em relação às 
matrículas na rede privada, 
os contratos passaram de 5% 
em 2009 para 39% em 2015.

A causa desse forte au-
mento, segundo a Fazenda, 
foi a oferta de condições 
fi nanceiras mais benéfi cas 
ao estudante, trazida por 
mudanças no programa 
feitas em 2010. Segundo o 
relatório, essas condições 
mais favoráveis “permitiram crescimento em ritmo incom-
patível com a disponibilidade de recursos no médio e longo 
prazo, bem como a transferência de parcela dos riscos de 
fi nanciamento ao setor público”.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, afi rma que as 
regras propostas possibilitarão uma governança austera e 
gestão sustentável do Fies.

— Tínhamos um rombo fi scal sem controle e imprevisível, 
com inadimplência elevada na carteira de 46,4%, ante pre-

visão de 10%. O 
risco do crédito 
era totalmente 
concentrado no 
Tesouro.

Crise pode limitar 
fi nanciamento 
estudantil

Faculdade em Taguatinga (DF): escolas precisam se adequar à MP.
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As mudanças propostas pelo governo federal para o 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) mobilizaram 
intensamente o Congresso. Apresentada em 7 de julho, 
a Medida Provisória 785/2017, que reforma o Fies, 
recebeu 278 emendas de deputados e senadores

Mudanças
A MP muda as formas de 

concessão e pagamento do fi nanciamento, altera o modelo 
de gestão, criando o Comitê Gestor do Fundo de Financia-
mento Estudantil, e inclui como fontes de recursos para 
o Fies os Fundos Constitucionais do Centro-Oeste, do 
Nordeste e do Norte.

Pela proposta do governo, a partir de 2018 a concessão de 
fi nanciamentos pelo Fies terá três modalidades. Na primeira, 
serão até 100 mil vagas para estudantes com renda familiar 

de no máximo três salários 
mínimos. As mensalidades 
serão isentas de taxa de 
juros real e o fi nanciamento, 
bancado com recursos do 
Tesouro.

Para as outras duas moda-
lidades, voltadas a estudan-
tes com renda familiar entre 
3 e 5 salários mínimos, as 
taxas de juros serão de 3%, 
mais correção. Nessas mo-
dalidades serão oferecidas 
150 mil vagas para Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, 
com recursos dos fundos 
constitucionais, e outras 60 
mil para o restante do país, 
com recursos do BNDES 
ou de bancos privados. As 
taxas de juros anunciadas 
pelo governo, no entanto, 
não constam da MP sob a 
justifi cativa de que isso tor-
naria mais difíceis mudanças 
na regra diante de novos 
cenários econômicos.

O início da amortização 
será imediato após a con-
clusão do curso. O governo 
propõe que o desconto das 
prestações possa ser feito 
diretamente no contrache-
que do benefi ciário, logo 
que ele adquirir seu primeiro 
emprego formal. O desconto 

direto será limitado a 10% dos rendimentos. Caso a pessoa 
não tenha renda formal após a conclusão do curso, ela 
continuará pagando a taxa de coparticipação que já era 
paga ao longo dos anos de estudo.

Repercussão
Os debates, durante as audiências públicas, entre parla-

mentares e representantes dos setores afetados mostram, 
em linhas gerais, uma concordância sobre a utilidade do 
Fies para melhorar a educação no país e a necessidade de 
dar sustentabilidade fi scal ao programa. Mas as medidas 
encontram resistência.

Para a senadora Fátima Bezerra (PT-RN), o governo 
erra ao estabelecer o número máximo de contratos. Ela 
também criticou a extinção da carência de 18 meses para 
que os estudantes comecem a pagar as prestações após 
a formatura.

— Não podemos aceitar mudanças como reduzir os in-
vestimentos da União, na medida em que limita a oferta de 
vagas a apenas 100 mil. Isso está na contramão — protestou.

As discussões na comissão mostram tensão entre duas vi-
sões de fi nanciamento estudantil: como política educacional 
ou como operação econômica. Ex-ministro da Educação, 
Luiz Claudio Costa argumentou que não se pode esperar 
retorno integral nesse tipo de crédito.

— O governo nunca pode ter 100% do que colocou por-
que, senão, não estamos falando de algo subsidiado, e sim 
de operação fi nanceira. Isso é assim em qualquer política 
que tenha o cunho social de inclusão.

Costa acrescentou que os recursos destinados ao Fies 
correspondem a menos de 3% de todo o cré dito pú blico 
ofertado pelo Estado brasileiro.

De acordo com a MP, as universidades que antes con-
tribuíam com 6,5% para o fundo garantidor do Fies agora 
passarão a contribuir com 13% no primeiro ano. A contri-
buição poderá variar entre 10% e 25% entre o segundo e o 
quinto ano do curso. A capacidade do fundo garantidor de 
absorver contratos inadimplentes vai passar de 10% para 
25%. Se o índice for maior, o custo será repassado para as 
universidades.

O deputado Moses Rodrigues (PMDB-CE) acredita que 
o aumento da contribuição pode inviabilizar a participação 
das escolas no programa. Ou elas reajustam a mensalidade, 
ou não vão conseguir sustentabilidade fi nanceira, avaliou.

Carência
A representante da União Nacional dos Estudantes (UNE), 

Bruna Brelaz, defendeu a necessidade de aperfeiçoamento 
do Fies, mas ressaltou que ele deve ser feito em prol do 
aluno.

— A diminuição do prazo de carência nos preocupa 
muito, porque prejudica o estudante que precisa estrutu-
rar sua vida profi ssional após o término da graduação. É 
contraditório com o período em que estamos vivendo, de 
crise econômica. Hoje o estudante sai da universidade e 
não consegue um emprego em três meses ou até mesmo 
em um ano — disse.

Catarina de Almeida, da Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação, vê na discussão da MP uma oportunidade 
para debater a permanência do programa de empréstimo 
subsidiado, que gira em torno de R$ 24 bilhões por ano, ou 
para pensar numa ação a longo prazo que possa expandir 
a educação superior pública.

— Temos a Meta 12 do PNE [Plano Nacional da Educa-
ção], que defi ne que devemos aumentar em 50% o número 
de vagas na educação superior durante o decênio do PNE, 
sendo que, desses 50%, 40% das novas vagas precisam ser 
nas universidades públicas. As universidades federais preci-
sam praticamente dobrar o número de vagas nos próximos 
dez anos. Hoje estamos fazendo o inverso.

A última audiência sobre a MP será Hoje (20), às 14h30, 
com representantes do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e dos Ministérios da Educação, da Fazenda 
e do Planejamento, entre outros.



News@TI
Grupo ADTSA adota solução de CRM e lança 
aplicativo

@O Grupo ADTSA sentiu a necessidade de inovar, além de me-
lhorar a produtividade e aumentar as vendas neste momento de 

recessão econômica pelo qual o mercado está passando. Para isso, 
escolheu a solução da Syonet, líder em CRM e gestão de clientes para 
o segmento automotivo. A implementação aconteceu no primeiro 
semestre deste ano e o sucesso dos resultados obtidos motivou a 
companhia a investir no aplicativo também desenvolvido pela Syonet. 

Sevna recebe cinco novas startups em seu 
programa de aceleração

@O programa de aceleração Sevna Startups apresenta cinco 
novas startups que a partir da próxima segunda-feira (25/09) 

viverão a intensa experiência de seis meses de aceleração no Supera 
Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto (SP). Durante 
um semestre, os times de empreendedores selecionados em todo o 
Brasil receberão mentorias, treinamentos, infraestrutura, ferramentas 
e investimentos que possibilitarão a evolução de seus projetos. Os 
selecionados também irão desfrutar de vantagens como o sólido ne-
tworking e a experiência dos fundadores do Instituto Sevna, entidade 
responsável pelo programa.

FAPESP e Microsoft oferecem até R$ 4,5 
milhões para apoio à pesquisa sobre visão 
computacional aliada à Inteligência Artifi cial

@A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e a Microsoft Brasil anunciam hoje uma Chamada 

de Propostas para seleção e apoio a projetos de pesquisa sobre visão 
computacional aliada à Inteligência Artifi cial. Serão selecionadas 
ideias de ferramentas com aplicação em frentes como mobilidade 
urbana, segurança pública e industrial e de infraestrutura. O valor 
compartilhado pelas duas partes para apoio por até quatro anos a 
projetos selecionados, desenvolvidos em cooperação, pode chegar 
a R$ 4,5 milhões. Os tópicos de interesse comum nesta chamada 
são: análise de vídeos e imagens para reconhecimento de ações, 
rastreamento de objetos, análise de multidões, detecção de pessoas 
e segmentação de objetos. As propostas devem ser apresentadas por 
pesquisadores ligados a instituições de pesquisa e ensino superior 
públicas ou privadas no Estado de São Paulo até 11 de dezembro de 
2017. Os resultados serão divulgados em 11 de maio de 2018 (http://
www.fapesp.br/11235).
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Dicas para fechar um 
negócio por telefone

O tom de voz dá o 

"tom" essencial para 

criar relacionamento 

e fi delidade com o bom 

atendimento ao cliente 

A comunicação asser-
tiva, de acordo com 
estudo feito por Albert 

Mehrabian, publicada em seu 
livro "O Corpo Fala", tem seu 
sucesso dividido em: 7% nas 
escolhas das palavras, 55% 
nos gestos e 38% no tom da 
voz. Agora, imaginem fazer 
todo esse processo sem o 
famoso olho no olho, sem boa 
parte daquilo que lhe garante 
o sucesso? Os dados refl etem 
o tamanho da importância no 
bom atendimento para que se 
concretize as vendas. Imagine 
alguém usando o telefone com 
interesse ou curiosidade num 
determinado produto e não se 
sentir confortável ao falar com 
o vendedor?

Se para um televendas, o 
vendedor é a escada que dá 
acesso a empresa, a sua voz 
precisa ser os degraus que faci-
litarão isso de acontecer. Uma 
voz que transmita segurança, 
empatia, aquela voz amigável 
de se ouvir o tempo que for 
necessário para se fechar um 
negócio, além é claro, de um 
bom script. A argumentação é 
muitas vezes um problema: é 
possível ser muito criativo, e 
toda a empresa deve saber o 
que vende, como vende e quais 
os principais benefícios que o 
serviço ou produto oferece. 
Mas em alguns casos, quando 
a argumentação já foi bem 
trabalhada (principalmente 
dos grandes call centers que já 
possuem muitos treinamentos 
na área) o problema fi ca por 
conta da impertinência. A 
questão é que nesses casos, 
ter um atendimento de vendas 
mais preocupado com o cliente 
-e não somente com a venda 
- é vital. Afi nal, tudo o que 
temos hoje é personalizado, 
então porque este serviço seria 
"robotizado"? Veja seis dicas 
para tornar o atendimento 
impecável:
1.  Tenha ritmo: se o aten-

dente estiver inseguro 
ou ansioso, o tom de voz 
deixará transparecer. O 
cliente perceberá que 
há algo errado e vai tirar 
conclusões precipitadas, 
desistindo do atendimen-
to. É importante portanto 

buscar um meio termo 
repassando informações 
de forma objetiva.

2.  Controle o tempo: 
O tempo de espera é o 
campeão das reclama-
ções e é importante que 
seu cliente perceba que 
você valoriza o tempo 
dele, com informações 
sempre à mão e rápidas.

3.  Seja carismático: o 
carisma faz com que 
o cliente se sinta mais 
confortável, além de 
valorizar a educação 
do cliente que pode se 
dispor a esperar mais 
um tempo simplesmen-
te pelo relacionamento 
amigável na ligação.

4.  Tenha equilíbrio: o 
cliente pode estar pas-
sando por uma situação 
estressante, ser grosseiro 
ou seco, mas o profi s-
sional precisa manter a 
cordialidade e buscar um 
tom de voz calmo para 
transmitir tranquilidade, 
quem sabe até mesmo 
mudando a postura ini-
cial do cliente.

 5.  Fique de prontidão: 

não demore para atender 
ao telefone. Os clientes 
se sentem negligencia-
dos, desvalorizados e 
até mesmo desistir de 
entrar em contato com 
sua empresa. Afi nal, um 
contato telefônico com 
certeza é algo que para 
ele precisa de urgência.

 6.  Treine sua equipe: é 
importante orientar e 
treinar a equipe com pro-
fi ssionais que entendam 
do assunto, registrando 
o atendimento e mos-
trando nas gravações os 
pontos que podem ser 
melhorados.

Ou seja, nada de apresentar 
ao seu cliente a impressão de 
que ele está "sendo interrompi-
do", que a ligação é uma "perda 
de tempo", ou mesmo exaurir 
a paciência dele com insis-
tências. O vendedor moderno 
tem que usar a tecnologia a 
seu favor para um fechamento 
efetivo e um cliente satisfeito, 
seguro de que a empresa deseja 
tanto a qualidade quanto o 
sucesso dele mesmo.

(*) É diretor do Grupo Encanto 
Telecom http://encantotelecom.com.

br.

Robson Costa (*)

Quando falamos em inte-
ligência artifi cial (IA) logo 
vem a imagem de um robô 
substituindo o ser humano 
em determinada atividade. 
Mas não é só na automação 
que ela se apresenta. Muitos 
podem não perceber, mas a IA 
está em nossas atividades mais 
corriqueiras. Sabe o corretor 
ortográfico do smartphone 
que vai completando as pala-
vras e frases que você escreve 
com mais frequência? Isso é 
IA. A máquina aprende com 
os hábitos do usuário e passa 
a entender quais as palavras 
mais utilizadas, fazendo as 
sugestões.

Inteligência artifi cial pode ser defi nida como a capacidade de 
dispositivos de raciocinar, decidir e solucionar problemas. E 
alguns já atuam de maneira autônoma, ou seja, não precisam da 
supervisão do ser humano - como os carros que não necessitam 
de motorista, por exemplo. As máquinas inteligentes conseguem 
processar uma grande quantidade de dados, que uma pessoa 
não tem condições de fazer. Desta forma, estão assumindo ati-
vidades repetitivas e que não exigem empatia ou criatividade 
- qualidades humanas que um robô não consegue suprir.

Recentemente foi divulgado um experimento que analisou os 
autores psicografados por Chico Xavier. Os livros foram ava-
liados por um programa que mostrou que cada um tinha o seu 
próprio estilo de escrita. Isso também é IA. Outro exemplo foi 
um anúncio feito pelo Google de que foi possível diagnosticar 
câncer de mama usando deep learning para analisar milhares 
de imagens de células cancerígenas e reconhecer os padrões.

Nas empresas, a inteligência artifi cial vem tornando os pro-
cessos mais ágeis e efi cazes. Um estudo da consultoria BCC 

Research apontou que aos 
investimentos no setor de-
vem somar US$ 15,2 bilhões 
em 2019, o que representa 
um crescimento médio anual 
próximo de 20%. Existem 
companhias que têm utilizado 
esta tecnologia na área de re-
cursos humanos, avaliando os 
candidatos e listando os que 
apresentam maior chance de 
serem bem sucedidos de acor-
do com o perfi l da equipe. Com 
esta triagem dos currículos, os 
recrutadores podem focar nas 
outras etapas do processo de 
contratação.

Os chatbots estão sendo 
utilizados no atendimento aos clientes e também são fruto de 
inteligência artifi cial. Na área fi nanceira, a IA ajuda a tomar 
decisões mais acertadas e com rapidez mesmo com muitas va-
riáveis, pois se benefi cia da capacidade de processar e analisar 
um grande volume de dados.

De tempos em tempos as evoluções tecnológicas transformam 
a sociedade, alterando o nosso dia a dia, a forma como nos 
comunicamos e as funções exercidas nas empresas. Estamos 
passando por um momento de disrupção. Os fi lmes de fi cção 
científi ca nos fi zeram acreditar que a inteligência artifi cial estava 
distante e quando se tornasse realidade iria tomar o nosso lugar, 
com robôs de forma humana dotados de uma inteligência que 
jamais poderemos alcançar. Mas esta tecnologia está cada dia 
mais presente em nosso dia a dia, nos apoiando e mostrando 
que homem e máquina não precisam divergir.

 
(Fonte: Wellington Alves, Head de Automação da Indigosoft, startup que 

oferece soluções de automação digital, focadas em simplifi car o trabalho diário 
de empresas de todos os segmentos, além de consultoria especializada. Mais 

informações em: http://www.indigosoft.tech).

Entenda a importância da inteligência artifi cial

Claudio Neiva (*) 

O nível de sofi sticação das invasões, o suporte do Estado e 
a monetização dos ataques desafi am líderes de segurança 
a desenvolverem um melhor gerenciamento de riscos e 

discernirem quais ameaças representam maior risco.

O avanço das tecnologias de ransomware e de métodos de 
extorsão resulta na continuidade desse cenário caótico. Com 
objetivo de ampliar o nível de proteção, provedores e agências 
de segurança, além de organizações de vários tamanhos, estão 
compartilhando informações de inteligência para agilizar a de-
tecção das ameaças e a imunização de sistemas e organizações 
limitando assim o impacto causado pelas infecções. Outra iniciativa 
desenvolvida para combater o ransomware foi a criação do site 
https://www.nomoreransom.org, que atualmente possui cerca de 
50 membros entre provedores de segurança, consultores, grupos 
de resposta a incidentes, seguradoras, empresas de host e outras 
categorias para compartilhamento de informações e ajuda na 
quebra de criptografi a de ransomware. 

Com exceção do WannaCry e do Petya ransomware, que utiliza-
ram a mesma vulnerabilidade (EternalBlue) em uma modalidade 
de malware + Worm (auto propagação), e-mails e servidores web 
são as principais formas de infecção. A boa notícia, no entanto, 
é que com o conhecimento dos vetores de ataques mais comuns 
você pode planejar a sua estratégia de proteção. 

Os objetivos de um ataque (Cyber Warfare) giram sempre em 
torno de um ou mais dos cinco “Ds”:
 • Deceive: enganar por meio da distração quanto ao ataque 

real;
 • Degrade: degradar o desempenho da empresa; 
 • Deny: negar acesso a dados críticos e/ou serviço aos clientes;
 • Destroy: eliminar virtualmente os dados por meio de cripto-

grafi a, o que torna os dados inacessíveis;
 • Disrupt: interromper o funcionamento da empresa.

Para desenvolver seu plano de ação, é necessário manter-se 
informado sobre as principais tendências de ameaças da indús-
tria da qual você faz parte. Os setores de manufatura e público, 
por exemplo, são os principais alvos de crimeware, espionagem 
cibernética e negação de serviço, embora o último afete principal-
mente os segmentos fi nanceiro, de entretenimento e de serviços.

O Gartner prevê que até 2020 mais de 50% dos ataques ran-
somwares terão especifi camente como alvo a interrupção dos 
negócios em vez de extorsão por meio de criptografi a dos dados, 
o que é também um indicativo da importância de se manter in-
formado para se prevenir contra a tendência dos ataques.

Este cenário de ameaças destaca alguns impactos:

 • A combinação de novas técnicas de evasão e desenvolvimento 
de táticas de intrusão juntamente com desafi os recorrentes 
da operação diária, como a falta de recursos humanos quali-

Como responder às recentes 
ameaças cibernéticas

Na medida em que percebemos que incidentes de segurança são inevitáveis, ações preventivas com 
base em uma inteligência de ameaças e tendências de ataques devem ser consideradas a melhor 
estratégia

fi cados, colocam os líderes em uma posição de desvantagem 
em um cenário de ameaças que muda constantemente.

 • A união do amplo uso de criptografi a, do aumento da infl uência 
do Estado e motivações monetárias do ransomware também 
compromete a capacidade dos líderes em evitar incidentes 
no ambiente corporativo.

 • As tendências de negócios digitais e uma acelerada adoção 
de novas tecnologias desafi am a capacidade dos líderes de 
segurança na identifi cação de novos riscos e no entendimen-
to de que novos empreendimentos exigem políticas e uma 
arquitetura de segurança adaptativa.

 • A lacuna de tempo entre a descoberta de vulnerabilidade e 
o desenvolvimento de correções (patches) deixam sistemas 
e aplicações expostos a ameaças.

 • SLAs de disponibilidade de sistemas críticos de negócio li-
mitam a capacidade da organização de implementar patches 
rapidamente.

Recomendações: 

Líderes de segurança devem:
 • Desenvolver uma arquitetura de segurança que permita pre-

venir ameaças conhecidas, detectar anomalias e atividades 
maliciosas, responder de forma estruturada aos incidentes, 
o que permitirá alimentar sistemas analíticos e prever ten-
dências além de ampliar a camada de prevenção. 

 • Focar na higienização de segurança em sua infraestrutura, 
incluindo práticas de correção (patching) e confi guração de 
segurança (“hardenização”) reduzindo o espectro da super-
fície de ataque.

 • Identifi car sistemas vulneráveis (legados) e isolar de forma 
lógica para aplicação de controles de segurança que possam 
implementar proteção (patches virtuais) por meio de WAF, 
IPS e HIPS, além de utilizar tecnologias que possam aprender 
sobre o uso normal destes sistemas permitindo a detecção 
de comportamentos anormais. 

 • Planejar a aquisição de serviços de inteligência de ameaças 
(threat intelligence) para desenvolver um programa de 
gestão de ameaças e vulnerabilidades adaptado a riscos 
eminentes.

 • Verifi car se seu provedor de Endpoint Protection (EPP) 
oferece proteção contra ran-
somware e garantir que seus 
backups estejam em pleno 
funcionamento.
• Isolar áreas críticas da sua 
infraestrutura e segmentar o 
ambiente em zonas de alta-
-confi ança, média-confi ança e 
baixa-confi ança para reduzir o 
fl uxo de tráfego entre ambien-
tes diminuindo, assim, a capaci-
dade de auto propagação.

(*) É Vice-Presidente de Pesquisas do 
Gartner.
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Sensação
ao se
ingerir

pimenta

"(?) de 
Vingança",
HQ de Alan

Moore

François
Truffaut,
cineasta
francês

Cidade-
sede da

Opep
(Áustria)

Vale-
refeição
(abrev.)

Marca de
assuntos
como o
aborto

Medida
agrária e-
quivalente
a 100 m2

Resposta
típica da
pessoa 

permissiva
Formato
do dispo-
sitivo in-
trauterino

Antigo
nome da
capital do

Japão
Compatí-
vel com 
os bons

costumes

Unidade de
medida de
potência
elétrica

Pudim,
aletria, pé 
de moleque

ou pavê
Espetáculo
no qual se

canta a
ária

Turíbio
Santos,
músico

brasileiro

(?) Com-
parato,

roteirista
brasileiro

Qualidade
inata 

Corrida,
em inglês

Significado do "E", 
na sigla IBGE

Romance de Euclides
da Cunha

Gigan-
tesco
Letra 

da vaia

Senhor
(abrev.)

(?) Kamel,
jornalista 

Estado da roupa
vendida em brechós

Estrela-d’alva 
(Astron.)

Cantor de "Vitoriosa" 
e "Novo Tempo"

A ave que
canta

Estado onde é reali-
zada a Volta Interna-
cional da
Pampulha 

Condição de muitas
mulheres vitimadas
pelo tráfico humano

Idolatro

O quadro 
do pacien-
te do CTI

Oração (?): comple-
menta a
principal
(Gram.) 

Remessa (p. ext.)
(?) Castro: ex-presi-
dente cubano, faleci-
do em 25/11/2016

Nise da
Silveira,

psiquiatra 
Talentoso

Cereal da
granola

Ezra Pound,
poeta

501, em
romanos

Idem
(abrev.)

"Ministé-
rio", em

MEC
Cismado

Permutar
Thalma de

Freitas,
atriz

Forma 
de trecho
sinuoso de

estrada  
(?) + F4:
fecha uma
janela no
Windows

O indivíduo
que tem
muita
pressa

Em (?): o sistema da
produção fordista

Reduzi-las é a
finalidade do "lifting"

Vitamina 
da cenoura

3/alt — doc — run. 4/leva — watt. 5/viena. 7/afobado. 12/controvérsia. 18/escravas domésticas.
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Esta quarta é o primeiro dia da lunação. Lua desde às 02h31 da manhã entra na fase Nova no vigésimo grau de Virgem e fi ca 

fora de curso até ingressar em Libra às 07h07 da manhã. Esta Lua Nova marca o início de uma abertura muito positiva de 

renovação energética. Espiritualmente representa um início de uma nova fase e a partir de agora podem ocorrer mudanças 

bruscas na nossa vida. Momento de defi nir como será os passos que devem ser dados daqui para a frente e nessa etapa só 

seguirá conosco quem estiver alinhado com o nosso propósito.
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Este é um momento de sensibilidade 
para beleza, elegância, refi namento 
e bons modos no agir. A parte da 
manhã com a Lua Nova em Libra dá 
disposição, vigor emocional e sensa-
ção de recuperação física e mental. 
O envolvimento afetivo e social será 
importante à noite. 82/382 – Branco.

Um bom senso de oportunidade na 
rotina, praticidade e objetividade 
devem ajudar a superar qualquer 
difi culdade pela manhã. Terá muita 
facilidade de lidar com as emoções 
fortes e a reação às frustrações da 
lida pessoal se torna intensa. Fará 
contatos importantes já no começo 
do dia. 98/298 – Cinza.

A dedicação e o carinho demons-
trados serão retribuídos. Está em 
uma fase de harmonizar com os 
outros para ter uma boa companhia. 
Demonstre seu afeto apoiando quem 
precisa. Perto dos amigos e da 
pessoa amada terá bons momentos 
até que entre a lua nova. 92/292 – 
Amarelo.

Pode resolver situações pendentes 
na vida material e obter lucros pelo 
trabalho. O dia leva à precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos e arrependimentos. Certos 
receios podem vir à tona, provocando 
indisposição e afetando a saúde. 
92/192 – Branco.

No amor, um forte poder de atração 
por alguém, pode levá-lo a errar. 
Tome cuidado para que brigas não 
ocorram por causa de sua atitude. 
Evite se situações novas na parte 
da noite com a Lua fora de curso até 
as sete com a Lua Nova em Libra. 
74/374 – Vermelho.

Precisa resolver logo alguns assun-
tos que o preocupam. O dia é ideal 
para demonstrar seus sentimentos. 
Esta é uma fase de harmonizar 
com os outros para ter uma boa 
companhia. É preciso apenas evitar 
disputas com pessoas perigosas, isso 
será ruim no fi nal do dia.  28/328 
– Branco.

O dia de lua Nova pode ser bom para 
contatos e deslocamentos, favore-
cendo o comércio e propiciando uma 
comunicação mais fácil.  Comece a 
preparar algo novo para começar 
em breve em sua vida, depois do 
aniversário. Cuide melhor de sua 
saúde nesta quarta. 32/532 – Cinza.

Seja discreto ao falar o que pensa, 
pois tende a ser mal interpretado. 
Estamos numa fase de nos harmo-
nizar com os outros para termos 
uma companhia. Suas palavras 
agora valem mais e podem mudar 
tudo. Um novo contato profi ssional 
trará melhoria dos seus ganhos. 
42/842 – Azul.

Tendência a humor carregado pela 
noite até a madrugada que dá um 
gênio quente e explosivo que pode 
ser prejudicial. Os objetivos que 
traçou podem ser seguidos usando 
a intuição que agora está a mil por 
hora. Mude aquilo que não lhe agrada, 
mas tudo deve ser bem pensado. 
80/980 – Verde.

Pensando bem poderá tomar atitu-
des fi rmes e objetivas que trarão os 
resultados esperados. Os sentimen-
tos podem ser demonstrados com 
menos frieza. Haverá boa produtivi-
dade no começo do dia com a Lua e 
m Libra e que aumentará a sensação 
de bem-estar. 93/493 – Cinza.

Precisa considerar o foco das mu-
danças do momento e seguir o rumo 
que elas indicam. Há difi culdade de 
lidar em sociedade com as emoções 
fortes e as reações às frustrações da 
lida pessoal se tornam mais intensas. 
Diga o que sente, mas evite disputas 
a noite. 73/273 – Amarelo.

Esta Lua Nova marca o início de 
uma abertura muito positiva de 
renovação energética. Espiritual-
mente representa um início de uma 
nova fase e a partir de agora podem 
ocorrer mudanças bruscas na nossa 
vida. Um novo período, com muita 
disposição e energia, começa após 
o seu aniversário. 82/882 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 20 de Setembro de 2017. Dia de São Eustáquio, São 
André Kim Targom, São Paulo Chong Hasang, São Francisco Maria, 
São Teodoro, e Dia do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde. Dia do 

Engenheiro Químico, Dia do Pombo da Paz, Dia do Gaúcho, 

Dia do Policial Civil e Dia do Funcionário Público Municipal. 
Hoje aniversaria a atriz Sofi a Loren que faz 83 anos, a cantora Eliana 
de Lima que faz 70 anos, o ator  Guilherme Berenguer que nasceu 
em 1980 e o ator André Bankoff que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é intuitivo, adaptável e compreensivo. 
Gosta de atividades cooperativas em que possa interagir e colaborar, 
compartilhando experiências e aprendendo com os outros. Como é 
charmoso e diplomata pode se relacionar com pessoas de todos os tipos 
e camadas sociais. Em geral vive até uma idade avançada. Otimistas e 
amorosos são, no entanto, bastante rigorosos no que toca à hierarquia, 
ainda mais no meio da família. É um indivíduo participante na vida de 
sua comunidade, em sindicatos e associações, e procura ser sempre 
muito justo em suas decisões. No lado negativo tende a se magoar com 
as críticas e se envolver com problemas que não são seus.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão 
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre uma 
proposta interessante. Se a maioria dos convidados 
for estranhos, é sinal de inquietações. Se você conhe-
cer quase todos: tenha calma ao julgar determinada 
pessoa. Números de sorte:  06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Para se tornar irresistível para o seu amado: Use uma 
calcinha vermelha e pó de café. Esta simpatia com calcinha 
vermelha é simples e vai deixar seu amado aos seus pés. 
Use a calcinha vermelha durante um dia e a utilize sem lavar 
para coar café para a pessoa desejada. Depois de coar o café, 
dê uma xícara do café à pessoa. Você não deve tomar este 
café. Após o ritual, jogue esta calcinha fora. Nunca conte 
a ninguém que você realizou esta simpatia.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

O espetáculo “Roleta-Russa” reestreiou dia 16 de se-
tembro para uma última temporada na capital paulista. 
A peça é uma adaptação de Suicidas de Raphael Montes, 
um dos livros de maior repercussão no meio literário nos 
últimos anos, com mais 20 mil exemplares vendidos e 
traduzido para mais de 10 idiomas. A história se passa 
em um porão, onde estão nove jovens e uma Magnum 
608. Meninos e meninas universitários da elite carioca, 
aparentemente sem problemas, decidem participar de 
uma roleta russa. Depois de um ano da morte desses 
jovens, uma nova pista, um manuscrito é encontrado. 
Numa trama de suspense noir, o público é convidado a 
tentar desvendar a história como realmente aconteceu. 
Rompendo as relações de tempo e espaço, o espetáculo 
apresenta um suspense arrebatador, com uma dose de 
humor irônico, personagens dúbios e tramas que se 
entrelaçam até a solução surpreendente que só se mos-
tra nas últimas palavras. Com Ana Terra, Dan Rosseto, 
Diogo Pasquim, Emerson Grotti, Felipe Palhares, Gabriel 
Chadan, Helio Souto Jr., Lorrana Mousinho e Virgínia 
Castellões.

 
Serviço: Espaço Parlapatões, Pça Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-

4449. Sábados às 21h. Ingressos: R4 50 e R$ 25 (meia). Até 28/10.

Cerâmica
Tendo como homenageada a artista 

visual Norma Grinberg, a l Mostra de Arte 
Cerâmica conta com grande variedade 
temática, técnica e de materiais. Juntos 
estão grandes nomes que representam 
a cerâmica artística brasileira e peças 
de autoria de artistas da nova geração 

da arte cerâmica. A iniciativa objetiva 
consagrar a diversidade da arte cerâmica 
no Brasil. Quando se pensa em mostra 
de arte, a ideia que vem à mente é a de 
um evento contemplativo. Ao colocar 
lado a lado signifi cativos representantes 
da arte cerâmica brasileira, a presente 
proposta vai além, estabelecendo pontes 
de intercâmbio difíceis de ocorrer em 

outros contextos, possibilitando conhe-
cimento para um vasto público através 
da visualização das obras expostas, além 
de democratizar o acesso à cultura em 
espaço importante e de grande tradição 
da cidade de São Paulo.

Serviço: Centro Universitário Maria Antonia da USP, 
R. Maria Antonia, 294, Vila Buarque, De terça a domingo, 
das 10h às 18h. Entrada franca. Até 28/01.

Duas exposições na capital 
paulista marcam o início das 
festividades pelos 300 anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida nas 
águas do rio Paraíba do Sul, 
na cidade de Aparecida (SP). 
“Aparecida do Brasil” e “300 
anos de Devoção Popular” 
serão inauguradas no dia 21 de 
setembro, às 11h. O fotógrafo 
ofi cial do Santuário Nacional 
de Aparecida Thiago Leon 
se emociona a cada clique. 
“Isso me toca muito (...). São 
milhões de pessoas com seus 

desafi os, buscando inspira-
ções nas coisas do céu. Isso 
me motiva a quebrar barrei-
ras pessoais e me aproximar 
mais dos devotos e saber por 
que eles estão aqui.” Essas 
imagens nos introduzem ao 
espírito iconográfi co de Cláu-
dio Pastro, artista convidado 
para fi nalizar a basílica, no 
fi nal da década de 1990, com 
afrescos nas paredes que, de 
forma contemporânea, retra-
tam o mistério da fé revelado 
aos homens por Jesus e que 
expressam, em linhas e cores, 

o transcender da alma. Em 
“Aparecida do Brasil”, além 
das fotografi as, o espectador 
também terá a chance de 
encontrar fragmentos arqui-
tetônicos da basílica velha 
e protótipos do novo Santu-
ário, os quais demonstram 
as transformações artísticas 
ocorridas no templo desde o 
estilo barroco até o contem-
porâneo sacro. 

Serviço: Estação Tiradentes do Metrô, 
tel. 3326-5393. De terça a domingo das 
9h às 17h. Grátis aos usuários do Metrô. 
Até 19/11.

“Aparecida do Brasil” entra 

em cartaz na Sala MAS - Metrô 

Tiradentes e apresenta o olhar 

do fotógrafo ofi cial da basílica 

sobre o Santuário e os devotos. 

O “Gatão de Meia Idade”, a peça, 
com os atores Oscar Magrini, 
Leona Cavalli, o ator ventríloquo 
Yakko Sideratos, sai das 
tradicionais tirinhas do Jornal O 
Globo e Jornal do Brasil e que 
já foi publicada até na Itália, vai 
pela primeira vez para o teatro 
e é inspirada no livro “Cama 
de gato, Histórias de Cama do 
Gatão de Meia Idade”, de autoria 
de Miguel Paiva

O personagem “Gatão”, criado em 
1986 e interpretado, desta vez, pelo 
ator Oscar Magrini, é um homem na 

faixa dos 50 anos, solteiro, crítico de sua 
condição, mas que não quer envelhecer 
sozinho e sabe que, se não se esforçar para 
isso, vai acabar assim. Além disso, ele é 
bastante antenado, mas sua antena está, 
muitas vezes, direcionada para o satélite 

“Gatão de Meia Idade”

errado e ele sofre com isso. A atriz Leona 
Cavalli interpreta oito hilariantes perso-
nagens femininos, todos completamente 
diferentes e repletos de humor, que dão 
bossa aos relacionamentos amorosos 

vividos ao longo da história pelo “Gatão”.

  Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 
tel.  3611-3042. Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos 
às 20h. Ingressos: sextas de R$ 20 a R$ 60, sábados de R$ 
30 a R$ 80 e aos domingos de R$ 25 a R$ 70. Até 14/10.

Os atores Leona Cavalli, Oscar Magrini e o ator ventríloquo Yakko Sideratos.

O hoje já é o sufi ciente
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.... QUE É BOM EVITAR A TENDÊNCIA 
PARA CATÁSTROFES...Pare de se preocupar sobre tudo o 
que poderia ocorrer amanhã. Você fi ca agitado sobre coisas 
que nem aconteceram ainda ... e talvez nunca aconteçam. Fi-
que aqui, bem aqui, neste momento. O que está acontecendo 
agora ... o que está ocorrendo aqui mesmo ? Isso é tudo o que 
importa. É aí que sua vida está sendo vivida.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch.
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“Aparecida do Brasil” e “300 anos de Devoção Popular”
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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:

EDIMILSON MARTINS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.170-OLÍMPIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e setenta e quatro (26/10/1974), residente e domiciliado Rua 
Asas Partidas, 13, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Martins Alves e de Ana Rosa Veronica Vieira. VIVIANE BATISTA JORGE, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Distrito de São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/108.FLS.247-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (01/09/1981), residente e 
domiciliada Rua Asas Partidas, 13, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Celina Batista Jorge.

SEBASTIÃO PEREIRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Valparaiso, 
neste Estado, Valparaiso, SP no dia dois de abril de mil novecentos e cinquenta (02/04/1950), 
residente e domiciliado Rua Castor, 751, Cidade Satélite Santa Bárbara, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Pereira e de Anna Alves Pereira. MARIA FERNANDES 
VENANCIO, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em Pacaembu, neste 
Estado, Pacaembu, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(15/01/1954), residente e domiciliada Rua Vilar do Paraíso, 154, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Jovelino Alves Fernandes e de Laurentina Maria Fernandes.

EDSON SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Ilhéus, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-69,FLS.287V-1º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia onze 
de agosto de mil novecentos e sessenta (11/08/1960), residente e domiciliado Rua Flor 
de Júpiter, 51, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gonçalves 
Vieira e de Balbina Batista Santos. RAMIRA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão merendeira escolar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-23,FLS.125-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e sessenta e 
três (29/09/1963), residente e domiciliada Rua Flor de Júpiter, 51, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz dos Santos e de Severina da Silva Santos.

ANTONIO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de técnico de ma-
nutenção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e um (27/02/1961), residente e domiciliado Rua Bacurau, 
155, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Luiz da Silva e de Hilda Oliveira da Silva. SANDRA APARECIDA DE PAULA, 
estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/201.
FLS.254V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e sessenta e seis (01/04/1966), residente e domiciliada Rua Bacurau, 155, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
de Paula e de Ivone Ribeiro de Paula.

JN FERNAUD JOACHIM, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de confeitaria IV, nascido 
em Pilate - Haiti, Haiti no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e 
um (26/11/1991), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 278, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ochasma Joachim e de Marguerite Joseph. RAFAELA COSTA 
BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de confeitaria V, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/163.FLS.020 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e sete (17/05/1997), residente e 
domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 278, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Cicero Bezerra e de Marizete Soares Costa.

JOSE LUIZ WESLEY MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.174-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (24/02/1997), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 219, F, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz Gomes Pereira e de Iara Martins Paulo. 
TATIANE ALVES SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Sumaré, neste Estado (CN:LV.A/023.FLS.182-HORTOLÂNDIA/SP), Sumaré, SP no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e sete (21/09/1997), residente e 
domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 219, F, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivair de Souza Siqueira e de Edilene Aparecida Alves Moreira.

VALTER PRIETO MEDINA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/217.FLS.095V-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (20/02/1987), 
residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 04, apartamento 23, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valter Medina e de Maria Aparecida Lopes Prieto Medina. GABRIELA 
MARINO DA SILVA SALGADO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.080V-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (26/11/1988), 
residente e domiciliada Rua Subragi, 200, bloco 04, apartamento 23, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nelson Marino Salgado Filho e de Silvana da Silva Salgado.

JOSÉ ROZENILDO NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em São José do Egito, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.210-TABIRA/
PE), São José do Egito, PE no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/09/1984), residente e domiciliado Rua Aniceto Ortega, 46, casa B, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Cordeiro da Silva e de Irene Nogueira da Silva. 
VANESSA RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(03/05/1981), residente e domiciliada Rua Aniceto Ortega, 46, casa B, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Ferreira da Silva e de Elenice Lucinda Rodrigues.

WANDERSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Sento Sé, Estado da Bahia (CN:LV-A-29,FLS.271-SENTO SÉ/BA), Sento Sé, BA no 
dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e quatro (01/03/1994), residente e 
domiciliado Rua Planaltina do Paraná, 09, A, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Darlene Gomes da Silva. THAÍS CRISTINA ANTONIO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-98,FLS.119-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/06/1987), residente e domiciliada Rua Planaltina do Paraná, 09, A, casa 01, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio e de Eliana Souza Silva.

JAIRO DA SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-98,FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto 
de mil novecentos e oitenta e sete (09/08/1987), residente e domiciliado Rua de Flor 
em Flor, 116, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jarbas Aparecido de Jesus e de Angela Maria da Silva. ALESSANDRA ARRIADO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e seis (17/05/1976), residente e 
domiciliada Rua de Flor em Flor, 116, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marilene Arriado.

LEONARDO EUZEBIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (23/12/1991), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 166, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zilmar Cardoso dos Santos e de Luisa 
da Silva Euzebio Marques. JÉSSICA FERREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia onze de março de mil 
novecentos e noventa e três (11/03/1993), residente e domiciliada Rua José Maria Claro, 
643, Jardim do Castelo, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lha de Dermeval Santana Santos e de Sueli Aparecida Ferreira. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/145.FLS.222V-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (01/05/1994), 
residente e domiciliado Avenida Antônio Ricardo da Silva, 259, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valtenis Tavares dos Santos e de Monica 
Sampaio de Oliveira. DAYANE DE ALMEIDA BORGES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/106.
FLS.023V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e 
noventa e seis (13/09/1996), residente e domiciliada Avenida Antônio Ricardo da Silva, 
259, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson 
Borges e de Rosana Maria de Almeida Borges.

TADEU LOZANO, estado civil solteiro, profi ssão cuidador de idosos, nascido em Subdistrito 
Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.118 CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (04/02/1988), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 67, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gustavo José Lozano e de Maricelia Ribeiro Lopes Lozano. VANESSA SILVA 
AMARANTE, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Imperatriz, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/051.FLS.110 2º OFÍCIO DE IMPERATRIZ/MA), Imperatriz, 
MA no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e um (23/10/1991), residente 
e domiciliada Avenida Caititu, 67, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Clorismar Amarante e de Vanusa Silva Amarante.

LUIS GONSAGA DE VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Acaraú, Estado do Ceará (CN:LV.A/001.FLS.124V PRATA-MUNICÍPIO 
DE BELA CRUZ/CE), Acaraú, CE no dia oito de junho de mil novecentos e sessenta 
e quatro (08/06/1964), residente e domiciliado Rua Cintra, 1146, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Vas-
concelos e de Iracema Lucia de Vasconcelos. IRIS DE JESUS BARBOSA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Poções, Estado da Bahia (CN:LV.A/065.
FLS.225-POÇÕES/BA), Poções, BA no dia dois de novembro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (02/11/1964), residente e domiciliada Rua Cintra, 1146, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Antonio 
Barbosa e de Elizabete Tiago de Jesus.

JEFERSON WILLI BARBOSA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 470,FLS.40-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa 
e oito (04/01/1998), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco G, 
apartamento 22, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero da Silva Rocha e 
de Maria das Graças da Silva Barbosa. RAQUEL BEZERRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Tucuruvi, nesta 
Capital (CN:LV-A-333,FLS.160-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio 
de mil novecentos e noventa e oito (15/05/1998), residente e domiciliada Rua Professor 
Hasegawa, 1613, G01, bloco C, apartamento 52, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Marques dos Santos e de Rosilene Bezerra da Silva.

JORGE LUÍS MENDONÇA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em São 
Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, RS no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e cinquenta e três (25/08/1953), residente e domiciliado Rua Manuel 
Alves da Rocha, 413, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorcilia 
Maria de Mendonça. DÉBORA GREICE PENNA VALLIM, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (03/05/1966), residente e domiciliada Rua Manuel Alves 
da Rocha, 413, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laerte Penna 
Vallim e de Ruth Doria Vallim.

RODRIGO COSME BATISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 263,FLS.137-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (28/04/1983), residente e domiciliado Rua Anitápolis, 15, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Batista de Souza e de Ana Rute dos 
Santos de Souza. CÍNTIA APARECIDA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 157,FLS.80-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e três (12/12/1983), residente e domiciliada Rua Anitápolis, 15, casa 01, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Bacelar de Araujo e de Elide 
Aparecida de Araujo.

BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.027-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (11/02/1992), residente e domiciliado Rua Goivinho da Praia, 02, casa 08, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francelino Rodrigues Pinheiro e de 
Rosangela Alves dos Santos. CAMILLA ELLIOTT GONÇALVES MASCARENHAS, 
estado civil divorciada, profi ssão feirante, nascida em Subdistrito Penha de França, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(05/01/1991), residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, 02, casa 08, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Ubiraney Muniz Mascarenhas e de Ivonete 
Aparecida Gonçalves Mascarenhas.

REINALDO PIRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/034.FLS.280 DISTRITO DE JOSÉ GONÇAL-
VES-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia onze de outubro 
de mil novecentos e sessenta e sete (11/10/1967), residente e domiciliado Avenida Zaki 
Narchi, 628, bloco 02, apartamento 24, Carandiru, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Agenor Correia da Silva e de Petronila Rosa Pires. ÂNGELA MARIA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Picos, Estado do Piauí (CN:LV.A/147.
FLS.211-PICOS/PI), Picos, PI no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta 
e um (25/05/1971), residente e domiciliada Rua José Canavas, 19, C, casa 03, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito José de 
Sousa e de Maria de Lima Sousa.

REINALDO NUNES COELHO, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.247 SANTANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e sessenta e três (18/08/1963), 
residente e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 16, viela 08, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Nunes Coelho e de Nair Barbosa Coelho. ANA CRIS-
TINA DIAS DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia três de outubro de mil novecentos 
e setenta e quatro (03/10/1974), residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 16, 
viela 08, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos de Jesus e 
de Ednólia Dias de Jesus.

PEDRO PEREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão assistente de vendas, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/195.FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (12/12/1993), residente e domiciliado 
Rua Cacique, 34, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
Pereira e de Marcia Eleuterio da Silva Pereira. AMANDA TRIBUTINO SANTANA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão entregadora, nascida em Acopiara, Estado do 
Ceará (CN:LV.A/024.FLS.142V-DISTRITO DE TRUSSU-ACOPIARA/CE), Acopiara, CE 
no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e oito (22/03/1998), residente 
e domiciliada Rua Paim, 211, apartamento 901, Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de José Tributino dos Santos e de Ana Angélica Santana.

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/079.FLS.178-FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Suzano, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e sete 
(31/03/1997), residente e domiciliado Rua Allegros e Surdinas, 60, apartamento 24-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo 
de Araujo e de Cristina dos Santos Souza. ANDRESSA CRISTINA GOMES ANASTACIO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/453.
FLS.123-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de 
mil novecentos e noventa e sete (19/03/1997), residente e domiciliada Rua Engenheiro 
Villares da Silva, 512, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Jose Anastacio e de 
Ivone Gomes Anastacio.

PABLO CAPRIOLI RODRIGUES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/127.FLS.281-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de junho de mil novecentos e noventa (03/06/1990), residente e domiciliado 
Rua Folhas Caidas, 54, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Rodrigues Guimarães e de Rosangela 
Campo Caprioli Nogueira. NATANE MAIARA DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão estagiária em direito, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/175.FLS.046V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (12/01/1993), residente e domiciliada Rua Octacílio Dias Fernandes, 111, Parque 
Santa Rita, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco de Carvalho e de 
Vera Lucia de Carvalho.

HENRYQUE RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/231.FLS.131-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (11/10/1991), residente e domiciliado Rua Doutor Miguel Guimarães, 152, casa 
16-A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cardoso dos Santos 
e de Otilia Ribeiro dos Santos. NATALIA REGINA FERREIRA DE BRITO, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/116.FLS.139-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta e nove (31/08/1989), residente e domiciliada Rua Jataizinho, 
204, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Leite de Brito e de 
Marcia Aparecida Ferreira de Brito.

LUCAS MENIN DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão técnico FTTX, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.293V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (04/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Cipó de Chumbo, 12, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Cunha e de Edna Cristina Menin Cunha. NATHÁLIA 
ARAUJO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/189.FLS.104-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e oito (14/12/1998), residente e domiciliada Rua 
Alto de Santo Antônio, 278, Burgo Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Cavalheiro de Souza e de Rosangela Araujo dos Santos.

SUNDAY NNAMDI KINGSLEY, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Ikwuanu - Abia State - Nigéria, Nigéria no dia três de dezembro de mil novecentos e 
setenta e dois (03/12/1972), residente e domiciliado Rua Diogo de Sousa, 220, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sunday Ajuobi e de Love Sunday. ELIZETE 
LIMA COUTINHO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e cinquenta 
e nove (02/07/1959), residente e domiciliada Rua Palmeira Batuá, 157, A, Jardim Eliane, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Irineu Alves Coutinho e de Olivia Lima Coutinho.

MARCELO DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.036 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e seis (02/07/1986), residente 
e domiciliado Rua Gravatá-do Campo, 221, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Afonso Andrade Lima e de Maria de Jesus dos Santos. REBECA ROBERTA 
LOPES RIZZARDO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.100-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e um (22/01/1991), residente 
e domiciliada Rua Fita de Moça, 400, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Roberto Rizzardo e de Marinalva Lopes da Silva.

FÁBIO NOGUEIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Ita-
petinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/100.FLS.114V ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no 
dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e setenta e nove (28/09/1979), residente 
e domiciliado Rua Taperaçu, 162, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Almeida Silva e de Silvana Nogueira Silva. NELMA DE 
JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapetinga, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.505 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no dia quinze de julho 
de mil novecentos e setenta e sete (15/07/1977), residente e domiciliada Rua Taperaçu, 
162, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gessé 
Alves de Oliveira e de Carolina Maria de Jesus.

RONALDO MELO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de junho de mil 
novecentos e oitenta (02/06/1980), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 260, 
apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Severino dos Ramos Andrade de Oliveira e de Auristela Melo de Oliveira. TA-
TIANE KEILA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão depiladora, nascida em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/069.FLS.170-DUQUE DE CAXIAS/
RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/01/1985), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 260, apartamento 42-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente da 
Silva e de Maria José Souza da Silva.

FABIO LUIZ MOURA FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.141 TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta (24/07/1980), residente e 
domiciliado Rua Victório Santim, 2800, bloco 01, apartamento 52-B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Batista de Oliveira Ferraz e de Nilta Maria de Moura Ferraz. 
GISLAINE SOILA DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/002.FLS.060 ACLIMAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e setenta e seis (04/06/1976), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2800, bloco 01, apartamento 52-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Lucio de Matos e de Maria José Soila de Matos.

RAFAEL SOUZA MARIA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-51,FLS.169V CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/12/1987), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 05, apartamento 
141, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Souza Maria e 
de Sara Regina João Maria. MONY DE OLIVEIRA BATISTA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-65,FLS.100V 
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (06/10/1985), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 05, 
apartamento 141, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Petrônio de 
Barros Silva e de Shirley de Oliveira Batista Silva.

PAULO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de transporte me-
troviário, nascido em Taboão da Serra, neste Estado (CN:LV-A-45,FLS.201-TABOÃO DA 
SERRA/SP), Taboão da Serra, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e setenta 
e sete (01/03/1977), residente e domiciliado Rua Leopardo, 219, casa 02, Jardim Casa 
Branca, Embu das Artes, neste Estado, Embu das Artes, SP, fi lho de José Soares da 
Silva e de Eliete Maria da Silva. ARIANIDI SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão agente de reservas, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 
68,FLS.124-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/09/1989), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 
50, bloco A, apartamento 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renivon dos Santos 
e de Arlete Santana dos Santos.

LEANDRO DO NASCIMENTO NONATO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
informática, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/238.
FLS.044-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois (17/10/1992), residente e domiciliado Avenida Maria Luiza 
Americano, 647, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Nonato e 
de Gleyce Silva do Nascimento. LAIZE DE OLIVEIRA ALENCAR, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/227.FLS.258 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/07/1995), residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 41, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Reis Ferreira de Alencar 
e de Maria das Graças de Oliveira Alencar.

RODRIGO DOS PASSOS COUTO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar, nascido em 
Remanso, Estado da Bahia, Remanso, BA no dia dezesseis de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco (16/04/1985), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 
82, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mateus Silva 
Couto e de Claudete Rita dos Passos Couto. ELAINE SOARES DE LACERDA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Remanso, Estado da Bahia, Remanso, BA 
no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e dois (28/05/1982), residente e 
domiciliada Rua Presidente Adolfo Castelo Branco, 169, quadra 11, Remanso, Estado 
da Bahia, Remanso, BA, fi lha de Adimilson Ribeiro de Lacerda e de Adailde Ribeiro 
Soares. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Remanso, 
Estado da Bahia.

EVERTON DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de bicicleta, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.011-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e três (21/03/1993), 
residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 117, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Rocha Filho e de Maria José Ferreira da Silva. 
LAYANE SOARES MORENO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/180.FLS.186V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
março de mil novecentos e noventa e três (27/03/1993), residente e domiciliada Rua 
Gentil Fabriano, 117, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jacira Aparecida Soares Moreno.

ALEX ALVES FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/025.FLS.281-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e oito (15/07/1978), residente e 
domiciliado Rua Mário Mattoso, 40, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Adhemar Ferraz e de Maria Aparecida Ferraz. MARIA DE FÁTIMA SILVA CANTO, 
estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/013.FLS.249V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e 
sete (08/08/1977), residente e domiciliada Rua Mário Mattoso, 40, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Augusto Canto e de Conceição Silva Canto.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 82,FLS.183V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (22/05/1985), 
residente e domiciliado Rua Marino Silvani, 11, A, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Dantas e de Creusa de Oliveira Dantas. MARLEI 
ALVES DANTAS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Presidente 
Dutra, Estado da Bahia (CN:LV-A-03,FLS.72 PRESIDENTE DUTRA/BA), Presidente Dutra, 
BA no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e três (15/09/1983), residente 
e domiciliada Rua Marino Silvani, 11, A, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sizalfredo de Souza Dantas e de Joana Alves Dantas.

LUIZ ROSA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão técnico em refrigeração, nascido 
em Firmino Alves, Estado da Bahia, Firmino Alves, BA no dia dois de julho de mil nove-
centos e setenta e nove (02/07/1979), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, 
bloco 02-A, apartamento 52-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
José dos Santos e de Adelina Rosa dos Santos. ADRIANA REIS BONFIM, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A
-05,FLS.143 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos 
e setenta e sete (03/07/1977), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 
02-A, apartamento 52-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Pereira 
Bonfi m e de Tereza de Jesus Reis Bonfi m.

EDSON CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente de viagens, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/097,FLS.86V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (09/02/1981), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, apartamento 45, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves da Silva e de Iracy Barbosa da Silva. 
KÁTIA DA SILVA ISQUI, estado civil solteira, profi ssão analista de produtos, nascida em 
São Caetano do Sul, neste Estado, (CN:LV.A/039,FLS.126V-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(11/04/1982), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, apartamento 45, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oswaldir Isqui e de Roseli da Silva Isqui.

RAFAEL BRAGA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão regulador de sinistro junior, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A-171,FLS.276 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente 
e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 120, ao lado do 706, casa 02, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Filho e de Marli Braga Machado 
dos Santos. CINTIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A 207,fl s.180-TERESINA/PI), Teresina, PI 
no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa (20/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Ferdinando Ramponi, 141, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Moises Pereira da Silva e de Ivanete Gomes Quaresma.

JOÃO PEDRO FERREIRA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 88,FLS.119-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e sete (21/06/1987), 
residente e domiciliado Rua Guarapá, 51, viela 03, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira Filho e de Alvina Ferreira da Cunha. MARIA ELIANE 
FREITAS REIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Fortaleza, Estado 
do Ceará (CN:LV-A-47,FLS.436 PARANGABA/CE), Fortaleza, CE no dia quinze de junho 
de mil novecentos e oitenta (15/06/1980), residente e domiciliada Rua Guarapá, 51, viela 
03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bento Reis Lima Neto e de 
Maria Freitas Reis.

FRANK DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/115,FLS.100-BELENZINHO-SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e três (01/07/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Orlando Pellicci, 313, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose dos Reis e de Maria Josefa dos Santos Reis. TAMIRIS 
CUSTÓDIO JORGE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cam-
buci, nesta Capital (CN:LV.A/95,FLS.31V CAMBUCI-SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (18/09/1993), residente e domiciliada 
Rua Orlando Pellicci, 313, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reinaldo Custódio Jorge e de Simone Aparecida Custódio Jorge.

JOÃO HENRIQUE WINKLER, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital, (CN:LV.A/121,FLS.190-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e três (12/08/1983), 
residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 199, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Winkler e de Ironete Winkler. 
AMANDA ROSOLEM DE NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/228,FLS.165V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (19/10/1989), residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 199, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Dias 
de Novais e de Aparecida Luzinete Rosolem de Novais.

EVALDO SOARES FALCÃO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-53,FLS.48-SÃO JOÃO/PE), Garanhuns, 
PE no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/01/1984), residente e 
domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 493, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osvaldo Leite Falcão e de Marluce Soares Falcão. MIRIAM ERMELINDA 
BARBOZA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(15/06/1981), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 493, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Barboza e de Maria Apparecida da Gloria Barbosa.

YURIY YURIYVITCH UGNIVENKO, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.180 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/02/1985), residente e domiciliado Rua 
Ibipitanga, 93, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Yurie Ugnivenko e de Vicentina da 
Silva. MARCELA DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/071.FLS.005-SUZANO/SP), Suzano, SP 
no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e seis (22/07/1986), residente 
e domiciliada Rua Ibipitanga, 93, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Basilio Lirio da 
Cruz e de Irecê Benedita dos Santos Cruz.

JOÃO APARECIDO MENDES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de custo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 222,FLS.232V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e quatro (07/03/1994), residente 
e domiciliado Rua Cintra, 1197, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Mendes Martins e de Maria Ynez Ferreira Martins. 
THAYNE CARVALHO DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Araci, Estado da Bahia (CN:LV-A-25,FLS.261 ARACI/BA), Araci, BA no dia 
quatro de março de mil novecentos e noventa (04/03/1990), residente e domiciliada Praça 
São José do Ouro, 69, Jardim Ponte Rasa, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio Santos de Moura e de Maria de Fátima Sales de Carvalho.

DEIWISON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/71,FLS.059 BELENZINHO-SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (18/08/1985), 
residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 437, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Lessa da Silva e de 
Rosemeire Alves de Campos da Silva. FERNANDA ALVES MACHADO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de berçário, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/269,FLS.65-SANTO AMARO-SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis (22/05/1986), residente e domiciliada Rua Pedro Gil, 
51, bloco 15, apartamento 23-A, Itaim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Machado Filho e de Lucineide Nunes Alves.

ANTONIO CARLOS MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Poá, neste Estado, (CN:LV.A/025,FLS.575-POÁ/SP), Poá, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/12/1985), residente e domiciliado 
Rua Arraial do Bonfi m, 499, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Bernardino Menezes Neto e de Sandra Maria de Aguiar Menezes. CAMILA DA SILVA 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, (CN:L-
V.A/076,FLS.201F-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (26/07/1984), residente e domiciliada Rua Arraial do 
Bonfi m, 499, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Celestino 
Ferreira e de Nazide Francisco da Silva Ferreira.
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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:

VANDERLEI DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Distrito de 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 175,FLS.196Vº-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/10/1984), residente e domiciliado Rua Gita, 48, casa 02, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Airton Diniz e de Maria Josefa de 
Melo Diniz. EDJANE MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-169,FLS.85 SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/05/1982), residente e domiciliada Rua Gita, 48, casa 02, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Eleotério dos Santos e de 
Maria Irinéa dos Santos.

JAEDSON SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, nascido 
em Araci, Estado da Bahia (CN:LV-A-15,FLS.61-ARACI/BA), Araci, BA no dia onze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e três (11/09/1983), residente e domiciliado 
Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 415, casa 07, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sousa dos Santos e de Ana Matos Santos. 
ELISSANDRA SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de frios, 
nascida em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV-A-19,FLS.33 TUCANO/BA), Tucano, BA 
no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e seis (14/05/1986), residente 
e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 415, casa 07, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilson Matos de Jesus e de 
Francisca Matos dos Santos.

HELCIO AKIO NOGUTI, estado civil solteiro, profi ssão dentista, nascido em Suzano, 
neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.070V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e dois (20/11/1982), residente e domiciliado Rua 
Doutor Aristeu Ribeiro de Rezende, 657, Vila Oliveira, Mogi das Cruzes, neste Estado, 
Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Jorge Noguti e de Michiko Nihei Noguti. SIMONE AYUMI 
NISHIKAWA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Londrina, Estado do 
Paraná (CN:LV.A/007.FLS.235 LONDRINA/PR), Londrina, PR no dia dez de maio de mil 
novecentos e oitenta e cinco (10/05/1985), residente e domiciliada Rua Roque Polidoro, 
83, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Satoru Nishikawa e 
de Hitomi Miyamoto Nishikawa.

ALISSON GABRIEL PINA TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Distrito de Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A 110,FLS.188-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/02/1994), residente e domiciliado Rua Flamínio Tresti, 193, casa 01, Jardim São 
Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Santos Tavares e de Sandra Izidora 
Pina. JAQUELINE RAMOS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar departamento 
pessoal, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A-145,FLS.412-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(08/01/1988), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 
32-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosmo Ramos de Lima e de Maria 
Arlete Ribeiro Machado.

MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de registro, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/136,FLS.022 GUAIANASES-SP), São 
Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 22, bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Rodrigues dos Santos e de 
Romice Rodrigues de Carvalho dos Santos. PAMELLA QUÉREN DE SOUSA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:L-
V.A/89,FLS.066 TATUAPÉ-SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e 
noventa (05/04/1990), residente e domiciliada Rua Irmão Nicolau da Fonseca, 436, bloco 
B, apartamento 12, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Rosenilda Coelho de Sousa.

MARCELO JOHNNY DE ALCÂNTARA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 138,FLS.178-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta (20/09/1970), 
residente e domiciliado Rua Cinco, 333, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Raimundo de Alcântara e de Maria José 
de Alcântara. SÔNIA APARECIDA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de copa, nascida em Pilão Arcado, Estado da Bahia (CN:LV-A-17,FLS.181 PILÃO 
ARCADO/BA), Pilão Arcado, BA no dia oito de agosto de mil novecentos e sessenta 
e oito (08/08/1968), residente e domiciliada Rua Cinco, 333, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador Ferreira dos 
Santos e de Maria Rodrigues dos Santos.

ALEXANDRE BENEDITO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.144-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (31/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Paravisco, 529, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jose Manoel de Assis Filho e de Marisa Da Silva Benedito. PRISCILLA NUNES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/081.FLS.240-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/06/1985), residente e domiciliada Rua Paravisco, 529, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aliomar Nunes da Silva e de Maria Rita de Oliveira da Silva.

CLEBER DIEGO GREGORIO LISBOA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/290,FLS.032-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa 
e um (21/03/1991), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 10, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Marcelo Lisboa e de Marilda 
Alves Gregorio Lisboa. TALITA CORDOVA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/094,FLS.183-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (26/12/1997), residente e domiciliada Rua Isabela, 333, Jardim 
Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo Donizeth dos Santos e de 
Aderilda Noemia Cordova Lima.

DANILO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/305.FLS.212-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e um (30/10/1991), 
residente e domiciliado Rua Rafael Loduca, 210, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Esly Ribeiro da Silva Filho e de Judith Fidelix Ribeiro da Silva. 
IASMIM LOÂNE MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Senhor do Bonfi m, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.113 SENHOR DO BONFIM/
BA), Senhor do Bonfi m, BA no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e seis (28/02/1996), residente e domiciliada Rua Rafael Loduca, 210, casa 03, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iracenilton Lima de Oliveira e de Josemara 
Ferreira Mendes.

AMAURI JESUS DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de 
mil novecentos e setenta (23/12/1970), residente e domiciliado Rua Tomaracá, 30, B, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesus Fran-
cisco de Almeida e de Maria Rosária de Almeida. MARIA ODETE LOURENÇO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/038.FLS.178-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/10/1982), residente e domiciliada Rua Tomaracá, 30, casa B, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iara Lourenço.

RODRIGO BATISTA DE CASTRO ALVES, estado civil divorciado, profissão fun-
cionário público estadual, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (08/09/1984), 
residente e domiciliado Rua Júlio Barian, 108, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Batista Alves e de Angela de Castro 
Alves. ALINE NAYARA ROSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-213,FLS.68V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (23/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Jupará, 131, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Marques da Silva e de Sandra Regina 
Aparecida Rosa.

RICARDO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/360,FLS.096-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(25/12/1991), residente e domiciliado Rua Terra Brasileira, 897, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Acacio de Lima e 
de Maria de Lourdes da Silva Lima. JULIANA ALMEIDA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/447,FLS.161-SÃO MIGUEL 
PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (18/11/1996), residente e domiciliada Rua Terra Brasileira, 897, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos de Almeida 
Santos e de Rosilene dos Santos.

CARLOS EDUARDO OLIVIERI, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A-202,FLS.293-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e 
quatro (20/04/1984), residente e domiciliado Rua Olga Fadel Abarca, 440, bloco 02, 
apartamento 404, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Aldimir 
Olivieri e de Aidê Schiavinato Olivieri. BRUNA DE ARAUJO ALEXANDRE GOMES, 
estado civil solteira, profi ssão militar, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta 
Capital (CN:LV.A 102,FLS.261Vº-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e noventa (23/08/1990), residente e domiciliada 
Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, C-03, bloco 01-B, apartamento 01, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Alexandre Gomes e de Edneide de 
Araujo Alexandre Gomes.

ANTONIO DE PAULA DA SILVA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão amador, 
nascido em Batalha, Estado do Piaui, (CN:LV.A/040,FLS.035V BATALHA/PI), Batalha, 
PI no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e setenta e seis (22/09/1976), 
residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 04, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves da Cunha e de Valdenira 
Alves da Silva Cunha. MARIA SÍNTIA MENDES DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Batalha, Estado do Piaui, (CN:LV.A/038,-
FLS.265-BATALHA/PI), Batalha, PI no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (03/08/1984), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 
04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato de Carvalho Castro 
e de Maria Sinhá Mendes.

ARLINDO CARLOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Nazaré, Estado da Bahia, Nazaré, BA no dia dez de abril de mil novecentos e 
cinquenta (10/04/1950), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 668, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pascual José dos Santos e de Olga 
Souza Santos. IRONDINA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Videira, Estado de Santa Catarina, Videira, SC no dia três de março de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (03/03/1955), residente e domiciliada Rua Leopoldo 
Delisle, 668, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Alves de Oliveira e de Palmira Severina de Oliveira.

WALACE SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão montador de estru-
turas, nascido em Itajú do Colônia, Estado da Bahia (CN:LV.A/033.FLS.074-JUSSARI/
BA), Itajú do Colônia, BA no dia doze de março de mil novecentos e noventa e três 
(12/03/1993), residente e domiciliado Rua Arbela, 398, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco Paulo do Nascimento 
e de Marinei Martins dos Santos. CAMILLA DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/337.FLS.286-CAPELA 
DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (16/01/1995), residente e domiciliada Rua Arbela, 398, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir de Araújo e 
de Sueli da Silva Araújo.

CLAUDI SOARES DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em 
Quintana, neste Estado, Quintana, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos 
e sessenta (22/10/1960), residente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 240, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irênio Soares de Oliveira 
e de Izabel Pereira Dias. ROSIMAR BENEVENUTO DE ASSIS, estado civil divorciada, 
profi ssão cozinheira, nascida em Boa Viagem, Estado do Ceará, Boa Viagem, CE no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (14/11/1967), residente 
e domiciliada Rua Floriano de Toledo, 240, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edno Alves de Assis e de Antonia Benevenuto de Assis.

ROGERS DE OLIVEIRA ROMANI, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/046.FLS.232-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta e três (16/11/1983), residente e domiciliado Rua Chubei 
Takagashi, 04, apartamento 31-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro 
Romani e de Cacilda de Oliveira. JANAINA CORREIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão porteira, nascida em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas, Palmeira dos Índios, 
AL no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (18/02/1976), residente 
e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, apartamento 31-A, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Correia da Silva e de Maria Pereira de Santana.

EDUARDO PIRES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e um (18/12/1961), residente e domiciliado Rua 
Fascinação, 85, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Cicero Luiz do Nascimento e de Perolina Pires do Nascimento. ROSEMEIRE 
DE JESUS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (04/09/1975), residente e domiciliada Rua Fascinação, 85, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio João dos 
Santos e de Odete Maria de Jesus Santos.

FÁBIO SOUZA RUAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de pedreiro, nascido em 
Itagí, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.080 ITAGÍ/BA), Itagí, BA no dia vinte de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (20/03/1989), residente e domiciliado Rua Zenóbio 
Acioli, 90, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ed-
son dos Santos Ruas e de Florisdete de Jesus Souza. SOLANGE DE JESUS SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Jitaúna, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/034.FLS.254 IPIAÚ/BA), Jitaúna, BA no dia dez de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco (10/06/1995), residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 90, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otaviano Souza de 
Jesus e de Maria Zélia Batista de Jesus.

ANDRÉ OLIVEIRA DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/210,FLS.098-LIBERDADE-SP), São Paulo, SP no 
dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (13/02/1993), residente e 
domiciliado Rua Francisco Salles Malta Júnior, 20, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Itamar Antonio de Morais e de Genita Rosa de Oliveira. CRIS-
TIANI APARECIDA ALVES, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/46,FLS.161-ALTO DA MOÓCA-SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e seis (20/04/1986), residente e 
domiciliada Rua Bernardo Leon, 66, bloco A, apartamento 33, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves Sobrinho e de 
Vanilde Apparecida Ramos Alves.

RAMON FELLIPPE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/277.FLS.290-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e sete (05/03/1997), 
residente e domiciliado Rua Almino Afonso, 303, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Celso Jardim dos Santos e de Maria Alcione Jeronimo da Silva. 
DANIELLEN DE LIMA BORGES, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/205.FLS.069-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e seis (24/10/1996), residente e 
domiciliada Rua Almino Afonso, 303, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dionisio Silva Borges e de Severina Maria de Lima.

EZEQUIEL DA SILVA TENORIO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão forneiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/319,FLS.252-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (31/12/1997), residente e 
domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1868, bloco C, apartamento 14, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Uilian Tenorio Vieira e 
de Isabel Cristina da Silva. ANA FLÁVIA MOURA AGUIAR, estado civil solteira, profi s-
são estudante, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/357,FLS.132V 
ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove (30/10/1999), residente e domiciliada Rua Rio Corrente, 183, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adriano Aguiar da Silva e de Tatiane de Souza Moura da Silva.

WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão líder de equipe, nas-
cido em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/016.FLS.197-BRÁS/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e um (15/11/1991), residente e 
domiciliado Rua Sal da Terra, 116, bloco 06, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rinaldo Pereira da Silva e de Vilma Crispin 
de Oliveira. KAROLLINE MOREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.195 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e quatro (06/06/1994), residente 
e domiciliada Rua Sal da Terra, 116, bloco 06, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Santos e de Regina Moreira.

ROGER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão saladeiro, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/256.FLS.024V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente e domiciliado Rua 
Azul da Cor do Mar, 24, quadra F, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alsenira Ana da Silva. LAURA EMANUELA DANTAS DURVAL, 
estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em Escada, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/061.FLS.197-CORTÊS/PE), Escada, PE no dia quatorze de julho 
de mil novecentos e noventa e três (14/07/1993), residente e domiciliada Rua Casa do 
Trem, 20, casa 07, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da 
Silva Durval e de Maria Lúcia Dantas Durval.

RONALDO MARINHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/117.FLS.027V-1° 
OFÍCIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE), São Lourenço da Mata, PE no dia trinta e 
um de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (31/12/1985), residente e domiciliado 
Rua Barro Duro, 281, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genesio 
Marinho da Silva e de Severina Francisca Alves. MICHELE PEREIRA DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ribeirão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.
FLS.284-3° DISTRITO DE CAVALEIRO/JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Ribeirão, 
PE no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (18/12/1976), residente 
e domiciliada Rua Barro Duro, 281, Vila Campanela, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Pereira de Lima e de Mauricéa Maria dos Santos.

ELEONARDO NUNES DA VITÓRIA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (22/08/1986), residente e domiciliado Rua Jucupema, 719, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Nunes da Vitória e de Joaquina 
Maria dos Santos da Vitória. ALINE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no 
dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), residente e domiciliada 
Quadra AC 118, Conjunto O, casa 02, Santa Maria, Brasília - Distrito Federal, Brasília, DF, 
fi lha de Sérgio Grijó da Silva e de Cleide Souza da Silva. Cópia Enviada Pelo Ofi cial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 4º Ofício de Registro Civil, Titulos e Documentos 
e Pessoas Juridicas do Distrito Federal.

ROSENIO PEDROSA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em 
Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A-03,FLS.207-INHAMUNS - TAUÁ/CE), Tauá, CE no 
dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (26/01/1981), residente e 
domiciliado Rua Monte Car, 1533, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Sousa Pedrosa e de Joana Erilúcia de Araújo. 
ANTONIA ADRIANA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tauá, 
Estado do Ceará (CN:LV.A-04,FLS.18-TAUÁ/CE), Tauá, CE no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove (23/04/1989), residente e domiciliada Rua Monte Car, 
1533, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Lopes da Silva e de Maria Rufi no Lopes.

OZIEL SEVERINO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão pensionista, nascido 
em Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, Tuneiras do Oeste, PR no dia quinze de janeiro 
de mil novecentos e setenta e cinco (15/01/1975), residente e domiciliado Rua São Paulo, 
463, Centro, Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, Tuneiras do Oeste, PR, fi lho de Seve-
rino Nicolau do Nascimente e de Neide Dantas do Nascimento. GERCINA ANTONIA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, Tuneiras do Oeste, PR no dia dez de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (10/06/1972), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 832, 
apartamento 31-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gerson João do Nascimento e de Antonia Joaquina do Nascimento. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná.

VINICIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
atendimento, nascido em Distrito São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/447.
FLS.232-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (20/11/1996), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 2178, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Francisco do Nascimento e de Valmira Alves de Araujo. ÉLIDA RAMOS 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/249.FLS.087V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente 
e domiciliada Rua Campos, 659, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eugenio Mendes dos Santos e de Edina Pereira Ramos.

JOSÉ RAFAEL POMPILIO VERISSIMO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Leme, neste Estado (CN:LV.A-107,FLS.172-LEME/SP), Leme, SP no dia oito de setembro de 
mil novecentos e noventa e três (08/09/1993), residente e domiciliado Rua Pascoal Zimbardi, 04, 
E, Jardim Nair, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Verissimo e de Francineide 
Pompilio Verissimo. TAUANE ARAUJO PEREIRA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-279,FLS.157 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e sete (27/05/1997), residente e 
domiciliada Rua Surucuás, 276, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Pereira Barbosa e de Andréa de Araujo Pereira Barbosa.

FERNANDO AUGUSTO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.014V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (03/09/1991), residente e domiciliado Rua 
Campinas do Piauí, 793, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robério Dias 
de Lima e de Lilia Pereira da Silva. JULIANA PAULINO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.285V ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(01/02/1997), residente e domiciliada Rua Caminhos de Minas, 33, Conjunto Habitacional 
Castro Alves, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Patricia Paulino da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/01/1990, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião dos Santos e de Josefa Leocadia da Silva dos Santos. 
A pretendente: KÁTIA SOARES PONCIO, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em 
São Bernardo do Campo - SP, no dia 12/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alcides Poncio e de Cleusa Aparecida Rodrigues Soares Poncio.

O pretendente: PAULO LIMA REIS, estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Evaldo dos Santos Reis e de Elisene Aparecida Lima. A pretendente: 
NÁDIA VERÔNICA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 17/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Heraldo Silva e de Roseli Regina Ferreira Silva.

O pretendente: THIAGO VINICIUS LAGO, estado civil solteiro, profi ssão TI, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 26/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de André Luis Lago e de Aparecida Cristina Ferreira Lago. A pretendente: 
TATIANA DA SILVA MORAES, estado civil solteira, profi ssão assistente de faturamento, 
nascida em Caieiras - SP, no dia 25/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Davi Pedroso de Moraes e de Jorgina Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE ALENCAR AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Augusto e de Sandra Zuleica Alencar Augusto. 
A pretendente: LETÍCIA CARVALHO , estado civil solteira, profi ssão analista tributário, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adilson Carvalho e de Sueli Terezinha Carvalho.

O pretendente: DYOGO CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Alvaro Cerqueira e de Marli Conforte Cerqueira. A pretendente: ANA PAULA 
GONSALEZ ANTONIOLLI, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo- SP, no dia 02/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eurico Antoniolli e de Maria Ligia Gonsalez Antoniolli.

O pretendente: JOSIAS DE JESUS SEBASTIÃO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Barra do Piraí - RJ, no dia 22/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arcelino Sebastião e de Maria do Carmo de Jesus Sebastião. 
A pretendente: SARA NADYR PEREZ ALBINO , estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritorio , nascida em São Paulo - SP, no dia 11/06/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josué Marcos Albino e de Deise Peres Albino

O pretendente: MAURICIO GONÇALVES BALDIN, estado civil solteiro, profi ssão advoga-
do, nascido em São Paulo, no dia 31/12/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valentim Baldin e de Norma Gonçalves Baldin. A pretendente: 
RAPHAELA GARCIA ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Lins - SP, no dia 21/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Carlos Alencar e de Mara Silvia Garcia.
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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: ROBERTO TORRES VESSONE, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Roberto Vessone e de Rosemeire Pontes 
Torres Vessone. A pretendente: RAPHAELA YUMI TUKAMOTO, estado civil solteira, 
profi ssão orçamentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/09/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Tukamoto e de Wilma 
Puchetti Tukamoto.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão Engenheiro 
eletrico , nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia 19/06/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo da Paixão e de Maria RitaFelicio da 
Paixão. A pretendente: SAMANTHA DE CAMPOS NARDO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Guarulhos- SP, no dia 27/05/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Nardo e de Vânia de Campos Rocha.

O pretendente: EDUARDO DE OLIVEIRA ZAGHI, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 16/09/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Zaghi e de Maria 
de Lourdes Costa de Oliveira Zaghi. A pretendente: SHIRLEY HIROMI HATANO, esta-
do civil solteira, profi ssão coordenadora de moda, nascida em São Paulo - SP, no dia 
30/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Hatano e de Alice Tieko Hatano.

O pretendente: FELIPE AZEVEDO GOMES DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de vendas, nascido em Santo Andre - SP, no dia 11/01/1983, residente e 
domiciliado em Santo André - SP, fi lho de João Batista Gomes de Sá e de Rosa Maria 
Teixeira de Azevedo de Sá. A pretendente: MARIANA CERILLO NUNES, estado civil 
solteira, profi ssão analista de exportação e importação, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 16/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dorival 
Nunes e de Maria Virgilia Cerillo Nunes.

O pretendente: DENIS PEREIRA DE QUINTELLA, estado civil solteiro, profi ssão corretor, 
nascido em São Paulo- SP, no dia 04/08/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rubens de Quintella e de Silmara Pereira de Quintella. A pre-
tendente: ANA CAROLINA MOURA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Vaz de Lima e de Rosemeire Aquino 
Moura de Lima.

O pretendente: MAYCON SANTANA PESSO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdemar bruno Pesso e de Maria Nazareth Pesso. A pretendente: 
ANDREIA NOVAIS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Iramaia 
- BA, no dia 16/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Joel Francisco de Souza e de Aldemira Novais de Souza.

O pretendente: BRUNO TADASHI FUNCHAL TATEISHI, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/08/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Likio Tateishi e de Magda Isabel 
Funchal Tateishi. A pretendente: ARIANA ALVES MENDES DUARTE , estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Carolina - MA, no dia 05/09/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Mendes Duarte e de 
Helena Alves Brito.

O pretendente: ONEY DE OLIVEIRA LEITE, estado civil divorciado, profi ssão Advoga-
do, nascido em Pereira Barreto - SP, no dia 15/09/1943, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Custodio Leite e de Ana de Oliveira Leite. A 
pretendente: VILMA CÉLIA CARNEIRO, estado civil dirvociada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Franca - SP, no dia 15/05/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valdivino Batista Carneiro e de Irma de Paula Carneiro.

O pretendente: ARTHUR AYALA BONALDO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
mecatrônica, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Bonaldo e de Sandra Ayala Bonaldo. 
A pretendente: JÉSSICA FRANÇA MOREIRA , estado civil solteira, profi ssão fi siote-
rapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/06/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista Moreira e de Edna Diamantino de França Moreira.

O pretendente: MARCEL CAMARGO E GODOY, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/09/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Texeira de Godoy e de Silvia Maria 
de Souza Camargo e Texeira de Godoy. A pretendente: DIANA JAMIL GEBRIN, es-
tado civil solteira, profi ssão bancária , nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jamil Merhi Gebrin 
e de Alies Khouri.

O pretendente: ARIEL AUGUSTO TERRAZAS MENDEZ, nacionalidade boliviana, estado 
civil divorciado, profi ssão médico, nascido em Bolivia , no dia 08/07/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Efrain Augusto Terrazas Vargas e 
de Maria Carmen Mendez Garcia. A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante de ondotologia, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 
13/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio 
Luis da Silva e de Edna dos Santos.

O pretendente: THIAGO TADEU DONATO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 05/10/1995, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Rubens Tadeu Donato e de Marli Costa Donato. A pretendente: JÉSSICA 
LIMA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão publicitária , nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Davi Alves de Araujo e de |Helena de Fatima Lima Araujo.

O pretendente: MARCIO VANDO CORREIA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/04/1977, residente e domiciliado  São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Correia de Melo e de Ana Lies de Melo. A pretendente: JULIA-
NA RANGEL MOUTINHO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Augusto Moutinho e de Sonia Aparecida Rangel Moutinho.

O pretendente: GABRIEL PERRONE BRAZ , estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor de educação fi sica, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio de Freitas Braz e de 
Erleide Maria Perrone Braz. A pretendente: FLÁVIA SANTELLI GERBATI, estado 
civil solteira, profi ssão empresaria, nascida em São Paulo- SP, no dia 08/01/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio Gerbati e de 
Liliane Rocha Santelli.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL PEREIRA SOARES VILELLA BITENCOURT , estado civil 
solteiro, profissão administrador empresas, nascido em São José dos Campos - SP, 
no dia 01/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Carlos José Vilella Bitencourt e de Maria Cristina Pereira Soares Vilella Biten-
court. A convivente: SANTHI KUCERA KARAVIAS , estado civil solteira, profissão 
nutricionista , nascida em São Paulo, no dia 04/021982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Theodore Charalabos Karavias e de Marli 
Simões Kucera Karavias. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0004545-17.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª
VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Renato Masullo, CPF 082.425.458-98, RG 23.038.200-0, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Instrução e Socorros Colégio
Santo Agostinho. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, após o prazo de 20 dias supra, pague a quantia de R$24.957,91, devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 11 de agosto de 2017.                                              (19 e 20)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0052847-30.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz,
na forma da Lei, Faz Saber a(o), Gisely Salgado Rezende, CPF/MF Nº 055. 390. 076-54 que União
Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória objetivando a quantia de R$ 8.153,70 (Jan/2011),
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito devidamente atualizado, acrescido de honorários
advocatícios de 5 % (cinco por cento) do valor atribuído à causa, restando neste caso isento de custas
processuais, ou em igual apresente embargos monitórios, sob pena de constituirse de pleno direito o
título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, nomeandose no caso do silêncio
Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 17/08/2017.                                                                   (19 e 20)

Citação  Prazo 20 dias  Proc. 0169484-87.2012.8.26.0100. A Dr. Tonia Yuka Kôroku, Juíza de Direito da
13ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Heitor Augusto Lucas RG Nº 286140676, CPF/MF Nº
286.773. 978-09 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 11.285,53,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                (19 e 20)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0700532-38.2012 .8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joelma Da Cruz Silveira, Rua Armando Guzzi,
166, casa 01, Vila Cavaton - CEP 02962-140, São Paulo-SP, CPF 157.605.478-01, RG 245103831,
Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União
Social Camiliana, CNPJ 58.250.689/0001-2. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de 21.765,71, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2017.               (19 e 20)
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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:

Itaim Paulista

O pretendente: JOSÉ CARLOS PEREIRA MACHADO,
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/12/1981, residente e domiciliado 

MARIA CICERA ARNALDO DE SOUZA, estado civil 

O pretendente: OZIEL RODRIGUES BARBOZA, -

A pretendente: CINTIA DUARTE DE ASSIS,

O pretendente: ANDRE JOSE DA SILVA,

pretendente: CAMILA EVANGELISTA NASCIMENTO BARBOSA, estado civil solteira, 

de Iracema Evangelista Nascimento.

O pretendente: WILLIAM TAVARES DE SOUZA,

pretendente: KARINA DA COSTA REIS,

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS LIMA,

PATRICIA LIMA DA SILVA,

O pretendente: DAVID LIMA OLIVEIRA MELO,

GABRIELA CRISTINA DA SILVA,

O pretendente: GRÉGORY GUEDES CORDEIRO,

JÉSSICA DE SALES STEIN, estado civil solteira, 

O pretendente: JEFFERSON BARBOSA DA SILVA RIBEIRO,

JULIANA SENA DE SOUZA,

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE FÁVERO,

PAMELA 
DA SILVA SANTOS,

Luis Barbosa dos Santos e de Agda Ferreira da Silva.

O pretendente: OSNI DOMINGOS DOS SANTOS FILHO,

Selma Leal Faria dos Santos. A pretendente: SANDRA REGINA DE SOUZA, estado 

O pretendente: IGOR SOARES DOS SANTOS,

Socorro Santana dos Santos. A pretendente: LAIS COSTA BARBOSA, estado civil solteira, 

O pretendente: JEAN MOURA SILVA

RUTE 
MIRIAN MURILO DOS SANTOS,

O pretendente: LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA,

pretendente: MARIA JACKELINE MENEZES DA SILVA,

O pretendente: CLAUDEMIR APARECIDO FERNANDES,

Santos. A pretendente: LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA,

O pretendente: RENAN ALVES RIBEIRO,

pretendente: SHEILA MARIA SOARES FERREIRA,

O pretendente: JUAREZ DA SILVA, -

ADRIANA APARECIDA DA SILVA,

O pretendente: ANTONIO MARCOS CAVALCANTE,

-
valcante. A pretendente: FERNANDA BÁRBARA BARBOSA DE ANDRADE, estado civil 

O pretendente: RAFAEL SOUZA LIDIO,

JAQUELINE SANTOS SILVA,

O pretendente: DIEGO RODRIGUES FREITAS LIMA,

pretendente: LUCINEIDE ALVES SANTIAGO,

O pretendente: TARCISIO RODRIGUES DE SOUZA,

MAGALI PATRICIA BORGES,

O pretendente: ANDRE LINARES SANTANA,

pretendente: ROSANA SOBRAL DA SILVA,

O pretendente: ADRIANO SATILIO DOS SANTOS,

pretendente: FRANCILENE SILVA CABRAL, -

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA,

-
dente: SABRINA MAYSA ALVES LIMA,

O pretendente: WILLIAN MACEDO GUIMARÃES,

JOYCE MARIANO DE OLIVEIRA DOS ANJOS,

O pretendente: JOSÉ SEVERINO SOARES DA FONSECA,

de Lima. A pretendente: NORMA SUELI DIAS PINHEIRO,
-

O pretendente: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA,

da Costa. A pretendente: MARIA CLEDINEIDE DE SOUZA, estado civil divorciada, 

O pretendente: GEOVANI JOSÉ CESTARO ROCHA,

CINTIA SILVA DE ANDRADE, estado civil 

O pretendente: DIEGO JOAQUIM DE SOUZA,

ANDRESSA MARINHO TROVÃO,

O pretendente: EDILSON ROBERTO CAMPOS, -

CLAUDETE CORREIA 
SANTOS,

O pretendente: FABIO JOSÉ DA SILVA, -

Silva. A pretendente: LIDIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 

O pretendente: ACÁCIO PEREIRA JUNIOR,

JULIETI 
CINTIA DE OLIVEIRA,

O pretendente: EMERSON GONÇALVES,

pretendente: GERCINA FERREIRA DE SOUZA,

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA,

pretendente: TELMA DE ALMEIDA FREITAS,

O pretendente: CARLOS ALBERTO DEZORDI GARCIA,

pretendente: KARINE SOUSA BARBOSA DOS SANTOS,

O pretendente: FÁBIO MONTEIRO DE LIMA,

-
tendente: TALITA XAVIER DA SILVA,

O pretendente: VALNEI SOUZA SANTOS,

ELISABETE GUERRA, estado civil solteira, 

O pretendente: EDUARDO SOUZA RODRIGUES,

pretendente: SARA MORAIS DE LACERDA,

O pretendente: RAFAEL NOBRE DE ANDRADES,

JULIANA ALVES DE ALMEIDA, 

e de Sandra Pereira de Almeida.

O pretendente: ADRIANO FELIX DA SILVA FERRAZ,

Felix da Silva. A pretendente: BRUNA TENORIO MACIEL, 

O pretendente: DOUGLAS DAVINO DA SILVA,

pretendente: ANA CLAUDIA GIMENES NASCIMENTO,

O pretendente: EDCARLOS BARBOSA DA SILVA,

ANDRESSA CRISTINA ALVES MENDES, estado civil solteira, 

O pretendente: FABIO MORAIS,

WÂNIA BERNAR-
DO DA SILVA,

O pretendente: LAUDACIR TRINDADE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-

ROSÂNGELA CASSEMIRO, estado civil 

Conceição Cassemiro.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES MATOS,
-

DAYANE DOS SANTOS DA SILVA, estado civil 

Nunes dos Santos da Silva.

O pretendente: AGLAILSON PEREIRA DA SILVA, -

NAYARA MOREIRA DA SILVA,

O pretendente: JONATAS BARCELLOS SILVA,

RAQUEL RODRIGUES FRANCISCO,

O pretendente: DENERVAL SANTANA NEIVA, -

BEATRIZ MENDES DOS SANTOS,

O pretendente: ANDERSON FERREIRA DE LIMA, -

pretendente: THAÍS CÁSSIA RODRIGUES DOURADO,

O pretendente: RODRYGO SILVA ARAUJO,

pretendente: MICHELE ALVES BARBOSA SILVA,

O pretendente: RODOLFO XAVIER DE MELO,

CRISTIANE MOURA DA SILVA, estado civil solteira, 

O pretendente: JAILSON DA SILVA DANTAS,

Helena da Silva. A pretendente: ROZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil 

O pretendente: GLEYSON CANINDE DO ROSARIO,

PALOMA DOS SANTOS, estado civil sol-

e de Luciene Bispo dos Santos.

O pretendente: DAVI GARCIA MESQUITA TERCEIRO,

THAIS SOUSA FARIAS, estado civil solteira, 

O pretendente: KEVIN AMORIM DA SILVA,

Silva. A pretendente: AMAZILIA FERREIRA CASTRO DE SOUZA, estado civil solteira, 

Ferreira de Castro.

O pretendente: REINALDO MAGALHÃES SANCHES,

MARCIA PEREIRA DA SILVA, estado civil 

O pretendente: IVONEIDE FERREIRA DE FREITAS,

-
tas. A pretendente: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA,

Antonia Alves da Silva.

O pretendente: AGNOS GONÇALVES DE QUEIROS, -

Ferreira. A pretendente: FABIANA DE CARVALHO PEREIRA, -

O pretendente: VICTOR ALEX DOS SANTOS SILVA

Isaias dos Santos. A pretendente: HELOIZE NATIELLE DA SILVA SOBRAL, estado 
-

da Silva Sobral.

O pretendente: FILIPE OLIVEIRA ANTONIO, estado civil solteiro, profissão moto-

Antonio. A pretendente: BRUNA MACEDO DOS SANTOS, estado civil solteira, 

O pretendente: REGINALDO DA SILVA DOS SANTOS,

Silva dos Santos. A pretendente: KELLY DE ARAUJO CLIMA, estado civil solteira, 

e de Neuza de Araujo.

O pretendente: FRANCISCO SANTOS SOUSA,

pretendente: KAREN ALINE ALVES LIMA,

O pretendente: LEANDRO BISPO DOS SANTOS MENDES, estado civil solteiro, pro-

INGRID EVELYN SOUZA DOS SANTOS, estado civil 
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O pretendente: PEDRO MIRANDA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: vigilante, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1956, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Miranda dos Santos e de Natalina Gloria 
dos Santos. A pretendente: SONIA ISABEL ALVES, profi ssão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1959, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Alves Filho e de Izabel Maria das Candeias.

O pretendente: TIAGO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Geonete da Silva. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA 
SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 17/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gildasio 
Almeida da Silva e de Leide Pereira de Oliveira Silva.

O pretendente: CAIO CEZAR DOS SANTOS SILVA, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1990, resi-
dente e domiciliado em SP, fi lho de Vilson Manoel da Silva e de Vilma Francisca dos 
Santos Silva. A pretendente: FABIANA DE MARTINO LOURENÇO, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: Franca, SP, data-nascimento: 18/12/1993, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Laércio Lourenço e de 
Fatima de Martino.

O pretendente: SERGIO DIAS DE SOUZA, profi ssão: coordenador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Irece, BA, data-nascimento: 12/12/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Serafi m Severino de Souza e de Vilma Dias de Souza. A preten-
dente: QUÉZIA MELO DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Adelmo José dos Santos e de Eliane Aparecida de Melo dos Santos.

O pretendente: REILSON DA MATA PORTO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Luis do Maranhão, MA, data-nascimento: 07/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Renilson Ferreira Porto e de Maria Elza Silva 
da Mata. A pretendente: THAIANE CRISTINA ALQUIMIM DOS SANTOS PIMENTEL, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/02/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Rubens da Costa 
Pimentel e de Eliete Alquimim dos Santos.

O pretendente: MARCOS PAULO FRANKLIN DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva e de Jardirene Franklin do Nasci-
mento. A pretendente: CAROLINE ROSA BRAGA, profi ssão: assistente comercial, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luciano Barreto Braga e de Rosangela Rosa.

O pretendente: JONATHAN MOREIRA DA SILVA, profi ssão: metalurgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Lira da Silva e de Silvana Moreira dos Santos. 
A pretendente: EDILAINE ARAUJO DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Edimar de Souza e Silva e de Eliane Sousa de Araujo.

O pretendente: RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO, profi ssão: tec. laboratorio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Izolino Domingos Figueiredo e de Zenilda Virgem 
da Silva Figueiredo. A pretendente: KELLY REGINA ALARIO, profi ssão: sop adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rubens Alario e de Elizete 
Aparecida Aiello Alario.

O pretendente: DIEGO MARIANO DOS SANTOS, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Grande, MS, data-nascimento: 23/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia Mariano dos Santos. A pretendente: 
SUELLEN CRISTINA LOUREIRO DE SANTANA, profi ssão: prendas domésticas, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gerson Pereira Santana e de Marta Nazare 
Loureiro Sampaio.

A pretendente: DENISE APARECIDA CAMPOS, profi ssão: tec. enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Firmino de Campos e de Luci Aparecida 
Pereira. A pretendente: CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: tec. enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
18/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Felix da Silva e de 
Laudir Souza Gonçalves.

O pretendente: JAMILSON DE JESUS PEDREIRA, profi ssão: operador de maquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 23/10/1988, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ademilson Alves Pedreira e de Neuza 
Pinheiro de Jesus. A pretendente: NAIRA JAINARA DE MORAES OLIVEIRA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Oliveira 
Filho e de Neila Maria de Moraes Oliveira.

O pretendente: MAURO MARTINS TEIXEIRA, profi ssão: tec. eletronica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Expedito Martins Teixeira e de Maria das Graças 
Teixeira. A pretendente: CAROLINA VILA VICENTE DA SILVA, profi ssão: farmaceutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1987, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valmir Moyses da Silva e de Marli Vila 
Vicente da Silva.

O pretendente: EMANUEL DA SILVA BARROS, profi ssão: analista de seguros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1983, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel do Remedios dos Anjos Barros e de Ozieli 
da Silva Barros. A pretendente: MILKA MONTEIRO DE LUNA, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1986, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Carneiro de Luna e de Yolanda 
Monteiro dos Santos Luna.

O pretendente: JONNATHAN NUNES PEREIRA, profi ssão: motoboy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição Silva. A pretendente: MONIQUE SUE-
LEN IAZZETO MACHADO, profi ssão: tele atendimento, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jonas Rodrigues Machado e de Simone Iazzetto.

O pretendente: PAULO DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, na-
turalidade: Martinopolis, SP, data-nascimento: 09/02/1944, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Miguel dos Santos e de Maria de Arruda. A pretendente: 
ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: cabelereira, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1948, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose da Conceição e de Maria Aparecida Silva da Conceição.

O pretendente: ORISMILDO SABINO MOREIRA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pentecoste, PE, data-nascimento: 04/04/1958, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sabino Moreira e de Josefa Maria da Con-
ceição. A pretendente: ROSANGELA MENESES DA ROCHA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: Acarau, CE, data-nascimento: 22/02/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rafael Firmino da Rocha e de Maria 
Conceição de Meneses.

O pretendente: VANILDO ESPIRITO SANTO, profi ssão: contador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Samuel Espirito Santo e de Vilma Espirito Santo. A preten-
dente: ANA CLAUDIA PEREIRA ABREU, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 01/01/1976, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira de Abreu Filho e de Maria de Lourdes 
Pereira de Abreu.

O pretendente: ALISSON BORGES SCHER, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 23/04/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jocival Sila Scher e de Marcia dos Santos Borges. A pretendente: 
RAISSA MARTINS ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Rielson Araujo da Silva e de Ivani Martins dos Santos Araujo.

O pretendente: ROBERIO DE OLIVEIRA GOIS, profi ssão: aj. geral, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Paratinga, BA, data-nascimento: 21/11/1980, residente e domicilia-
do em Guarulhos, SP, fi lho de João Luiz Pereira Gois e de Maria Aparecida Gomes de 
Oliveira. A pretendente: RAQUEL PAULO, profi ssão: aux. de copa, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Samuel Paulo e de Sonia Aparecida Paulo.

O pretendente: ADALBERTO DA ROCHA SANTOS, profi ssão: laboratorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitoria da Conquista, BA, data-nascimento: 25/09/1978, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilton Moreira dos Santos e de Neu-
sa Pacheco da Rocha. A pretendente: CAMILA OKUYAMA SAMPAIO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: esteticista, estado civil: divorciada, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
16/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ailton Sampaio de Oli-
veira e de Luciana Gleide da Silva Okuyama.

O pretendente: DAVID MENESES DOS SANTOS, profi ssão: aux. de operações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agenario Jose dos Santos e de Maria Odilon 
Meneses dos Santos. A pretendente: YANKA RIBEIRO ROSA, profi ssão: agente de co-
brança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agnailton Alves Rosa e de Evaldina 
Duque Ribeiro Rosa.

O pretendente: LUIZ CARLOS FERREIRA, profi ssão: segurança, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Moacir Ferreira e de Zilda Divina de Lima Ferreira. A pre-
tendente: CRISTIANE ROBERTA DE SOUZA GOMES, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1976, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira Gomes e de Nilcéia 
Aparecida de Souza Gomes.

O pretendente: DANIEL EXPEDITO SABEL ROSA, profi ssão: ofi cial manutenção me-
canica, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/04/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Soares Rosa e de Janete Sa-
bel Rosa. A pretendente: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: aux. adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira dos Santos e de 
Neci Maria da Silva Pereira dos Santos.

O pretendente: JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Brejo do Amparo, MG, data-nascimento: 07/12/1934, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Barbosa dos Santos e de 
Teodora de Araujo Carneiro. A pretendente: BERENICE RODRIGUES ROCHA, pro-
fi ssão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 09/12/1948, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hermogenea 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEIDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 19/09/1977, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Bernardo dos Santos e de Erotildes Paulo 
dos Santos. A pretendente: RITA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/08/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira Neto e de Maria Anun-
ciação dos Santos.

O pretendente: JOÃO LUCIANO ESTEVAM PIRES, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de João José Pires e de Vagda Aparecida Estevam 
Pires. A pretendente: NAYARA DE OLIVEIRA CORREIA, profi ssão: tecnica em ges-
tão previdenciar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Justino Correia e 
de Ana Macedo de Oliveira.

O pretendente: FELIPE SOUZA SANTANA, profi ssão: atendente de farmacia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Santana Filho e de Giselia Souza Santana. 
A pretendente: NADIA TABIA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Beni Mellal-Marrocos, data-nascimento: 29/08/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de El Maati Tabia e de Mina Chakrouni.

O pretendente: GABRIEL CAMPOS DE SÁ, profi ssão: professor de judô, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Narciso Gomes de Sá e de Telma Regina Campos 
de Jesus Sá. A pretendente: ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1989, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Haeleton Pereira Barbosa Chagas e de 
Ivoneide Ferreira da Silva Chagas.

O pretendente: HELENO MIRON DA SILVA, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1983, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Odair Miron da Silva e de Quiteria Faustino dos Santos. 
A pretendente: FABIANA PITA LOURENÇO, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1981, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Lourenço e de Rosa Maria Ponte Pita 
Lourenço.

O pretendente: WATSON DE OLIVEIRA CALAZANS, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/08/1979, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Robson Calazans de Almeida Silva e de 
Maria de Lourdes Oliveira. A pretendente: PRISCILA FERNANDA DIAS FERREIRA, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimen-
to: 03/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero da Silva Fer-
reira e de Jussara Dias Nogueira Ferreira.

O pretendente: RODRIGO TANAN GOMES, profi ssão: metalurgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/07/1979, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Natanael Tanan Gomes e de Vera Tanan Gomes. 
A pretendente: SONIA MARLI DO NASCIMENTO, profi ssão: securitária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1980, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Novaes Nascimento e de Maria de Oliveira 
Nascimento.

O pretendente: LUCAS GERALDO DOS SANTOS, profi ssão: aj. pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Marciel Geraldo e de Jacinta de Fatima dos 
Santos. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fortunato de Oliveira e de 
Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: MOISÉS PEREIRA CHAVES, profi ssão: recepcionista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valmir Pereira Chaves e de Maria Libertala Chaves. A pre-
tendente: MARIA ALICE DA SILVA FERREIRA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Haroldo Alves Ferreira e de Maria Jose da Silva.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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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: RAIMUNDO LIMA DAS NEVES JUNIOR, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Lima das Neves e de Antonia Rodrigues 
Lima. A pretendente: ERICA SOBRAL RIBEIRO, profi ssão: analista de RH, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1990, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Antonio Ribeiro e de Quiteria Sobral Ribeiro.

O pretendente: FERNANDO SANTOS DE SOUZA, profi ssão: consultor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Floriano Felipe de Souza e de Oselita dos 
Santos Souza. A pretendente: VANIA CRISTINA DE ALMEIDA, profi ssão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pereira de Almeida e de Apare-
cida Alves de Almeida.

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Maior, PI, data-nascimento: 02/04/1979, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Sousa e de Maria Francisca da 
Silva Sousa. A pretendente: ELISÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 
20/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Elias dos Santos 
e de Maria Lucia Ferreira.

O pretendente: WILLIANS DE ALENCAR MARTINS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/04/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Vanderley de Alencar Martins e de Tania Ribeiro Vaz. A 
pretendente: DOMENICA MARILIA MARTINS ALVES, profi ssão: embaladeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Praxedes Francisco Alves e de Dirce Aparecida 
Fernandes Martins Alves.

O pretendente: CLAYTON ROGERIO DE ANDRADE, profi ssão: técnico em eletrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1982, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Jose de Andrade e de Josefa 
Pedro de Andrade Lima. A pretendente: PRISCILA DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: as-
sistente administrativo hosp., estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 16/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José de 
Almeida Silva e de Rosangela Maria de Morais Silva.

O pretendente: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: aj. geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/02/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de Souza Oliveira e de Vilma Alves Oliveira. A 
pretendente: THAIS CRISPIM DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdivio Crispim de Oliveira e de Maria Lidia Gonçalves de 
Oliveira.

O pretendente: VICENTE TARCISO DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 30/10/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria Viturino da Silva. A pretendente: MONICA ROBERTA 
DE BRITO, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 10/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rute de Brito.

O pretendente: LUIG SIQUEIRA LEÔNCIO, profi ssão: operador de telemarketing, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aluizio José Leôncio e de Lucimar Lopes Siqueira 
Leôncio. A pretendente: ROBERTA DOS SANTOS ALVES, profi ssão: recepcionista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto da Silva Alves e de Edna Ovelino dos 
Santos.

O pretendente: ELINALDO LUZ SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 28/01/1989, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Etevaldo Santos Silva e de Marialva Sampaio Luz. A pretendente: AMANDA 
FERREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Jose de Andrade Ferreira.

O pretendente: LUIS ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: op. maquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 25/10/1955, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Joaquim dos Santos e de Almerinda Bispo 
de Araujo. A pretendente: CARMELIA SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Maracas, BA, data-nascimento: 23/12/1960, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Virgilio Mendes dos Santos e de Angelina Pereira 
de Sousa.

O pretendente: GILDO FREIRE PEREIRA DE AGUIAR, profi ssão: micro empresario, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São José do Belmonte, PE, data-nascimento: 
05/06/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Salustiano Pereira de 
Aguiar Neto e de Gertrude Maria Freire de Aguiar. A pretendente: CRISTIANE FONTES 
DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Valdom Lima de Andrade e de Maria Suely Ferreira Fontes de Andrade.

O pretendente: EURICO GONÇALVES FILHO, profi ssão: servidor público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1961, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eurico Gonçalves e de Carmen Gon-
çalves. A pretendente: SOLANJE LAURENÇO PINHEIRO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Carlos do Ivai, PR, data-nascimento: 07/12/1960, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Pinheiro de Lima e de Cleuza 
Laurenço Lima.

O pretendente: RODRIGO CRUZ OLIVEIRA DE SOTTI, profi ssão: mecânico de au-
tos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laercio de Sotti e de Adalgisa Cruz 
Oliveira. A pretendente: TATIANE ALVES MOREIRA, profi ssão: psicologa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1983, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Moreira Niz e de Nelina Alves Moreira.

O pretendente: ALEXSANDRO PAULO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1979, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Paulo da Silva e de Maria Barbosa da Silva. A 
pretendente: VIVIAN REGINA PATRICIO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Augusto Patricio e de Luiza Francisca 
Rosa Patricio.

O pretendente: LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Valinhos, SP, data-nascimento: 27/09/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rosa da Silva e de Simone Oliveira da Silva. 
A pretendente: BIANCA FONSECA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1998, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribeiro dos Santos e de Jandira dos Anjos Fonseca.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ARRUDA, profi ssão: tecnico de instalação, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Araraquara, SP, data-nascimento: 02/10/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de Arruda e de Idalina Monteiro de Ar-
ruda. A pretendente: ZEILDE DE SOUZA PEREIRA MIRANDA, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Cabrália, BA, data-nascimento: 13/04/1959, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ceciliano Candido Pereira e de Maria Clara de Souza.

O pretendente: FABIO BENIGNO DA CRUZ, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1980, residente e domiciliado em 
SP, fi lho de Emilio Benigno da Cruz e de Arabela da Luz Cruz. A pretendente: FLAVIANA 
FERREIRA GONÇALVES, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturali-
dade: Mauá, SP, data-nascimento: 04/01/1982, residente e domiciliada em Mauá, SP, 
fi lha de Laurentino Gonçalves Pereira e de Eliana Ferreira Gonçalves.

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

Empresas & Negócios

Diante desse movimento de recu-
peração, o varejista precisa estar 
antenado às estratégias mais as-

sertivas para aproveitar o novo ciclo de 
crescimento e se adiantar à concorrência. 
Questões relativas à análise de fl uxo de 
consumidores na loja, estudo de perfi l do 
comprador moderno e monitoramento de 
caixa podem fazer a diferença na hora da 
tomada de decisões. 

Listamos sete dicas de especialistas do 
setor para ajudar os varejistas a otimizarem 
suas vendas até o fi nal deste ano: 

1. Analise o fl uxo de consumidores - A 
tecnologia já está disponível para o varejo 
físico apostar no modelo de loja do futuro. 
De acordo com Leonardo Santos, CEO da 
Semantix, startup que desenvolve soluções 
de big data, inteligência artifi cial e análise 
de dados, o mercado possui ferramentas 
de acesso à Internet das Coisas (IoT, na 
sigla em inglês) por meio de sensores para 
controle de fl uxo. “Ao se conectar ao smar-
tphone do cliente, a tecnologia permite 
registrar dados como horário de entrada 
e saída da loja, se o gadget foi detectado 
previamente, as hot zones (áreas mais 
circuladas dentro da loja), entre outras 
informações”, diz. 

2. Aposte no omnichannel - Para 

acompanhar a transformação digital que 
o comércio vem passando, os lojistas pre-
cisam unifi car todos os canais de venda e 
transmitir sempre a mesma mensagem. “Na 
prática, signifi ca fazer com que os vários 
pontos de relacionamento com o consumi-
dor se transformem em uma experiência 
única de compra”, explica o diretor geral 
da Tray, Willians Marques. “Isso requer 
planejamento e preparo para que seja 
possível oferecer ao cliente as opções de 
comunicação integradas, permitindo a 
compra no site e a retirada ou troca na 
loja física, por exemplo”, ressalta. 

3. Foque nos dispositivos móveis - De 
acordo com o estudo Webshoppers de 
2017, realizado pela Ebit, 48 milhões de 
consumidores compraram no comércio 
eletrônico pelo menos uma vez em 2016, 
sendo que 21,5% das transações on-line 
foram realizadas via dispositivos móveis. 
“Uma das principais inovações neste 
cenário foi a adoção de outros canais de 
comunicação, como SMS, notifi cações 
por Facebook, Instagram e Snapchat – e 
aplicativos corporativos. Hoje, é possível 
escolher por qual meio o cliente será 
impactado pela primeira vez e, com base 
em suas reações”, afi rma o diretor geral 
da All iN, Victor Popper. 

4. Preocupe-se com 
o pós-venda - Ao con-
trário do que mui-
tos lojistas pensam, 
o pós-venda não se 
resume apenas à so-
lução de problemas. 
Esse momento reúne 
atividades de marke-
ting efetuadas depois 
da realização de uma 
compra. As estraté-
gias podem ser desde 
pesquisas de satisfa-
ção à manutenção do 
relacionamento com 
o cliente e ações para 
fi delizá-lo. “Essas me-
didas são cruciais para qualquer loja, física 
ou virtual, pois ao cativar o consumidor 
a loja viabiliza uma venda futuramente”, 
explica Bruno Gianelli, sócio-diretor da 
Betalabs, especializada em sistemas de 
gestão e plataformas de e-commerce. 

5. Entenda o consumidor - De acordo 
com estudo da Forrester Research, 22% 
das pessoas hoje que compram off-line 
foram infl uenciadas ou impactadas pelo 
on-line. Em 2021, esse número passará 
a ser de 32%. Isto quer dizer que cada 

vez mais o varejo off-line terá de pensar 
como poderá investir em uma solução 
de multicanalidade, avalia Carlos Alves, 
diretor de Marketplace do Magazine Luiza 
e da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). “A surpresa estará 
na capacidade de entender o momento de 
cada consumidor, saber quando ele está na 
fase de pesquisa e quando estará na fase 
de decisão da compra”, observa. 

6. Uberize o pagamento - A tecnologia 
deve ser usada para tornar o pagamento 

um ato mais natural, promovendo uma 
experiência simples, transparente e sem 
fricção para o consumidor. A chamada 
“uberização” do pagamento tem uma 
contribuição signifi cativa na fi delização 
do cliente, avalia Augusto Lins, diretor da 
Stone Pagamentos. “É missão dos especia-
listas em mercado fi nanceiro e tecnologia 
desenvolver, juntos, soluções que tragam 
simplicidade e facilidade aos meios de 
pagamento, integrando-os às plataformas 
físicas e móveis, como os smartphones”, diz. 

7. Monitore o caixa - Muito se fala em 
aprimorar a experiência de pagamento, 
mas o esforço em aperfeiçoá-la pode ser 
em vão se as empresas não adotarem 
tecnologias que passem pela gestão do 
setor fi nanceiro. “O lojista hoje utiliza a 
tecnologia para monitorar todas as etapas 
de uma transação em qualquer modalidade 
de pagamento eletrônico para identifi car 
falhas, como eventuais cobranças em du-
plicidade”, explica Fabrício Costa, CEO da 
Equals, empresa especializada em gestão 
de recebíveis. E co mpleta: “Esse gerencia-
mento inteligente não apenas proporciona 
segurança fi nanceira ao vendedor como 
fi deliza a clientela ao contribuir direta-
mente para a construção da reputação de 
uma empresa no imaginário do cliente”.

7 dicas para o lojista aproveitar a retomada do varejo
As previsões mais otimistas para a retomada nas vendas do varejo neste segundo semestre começam a se confi rmar em números: de acordo com dados do 
Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), a receita de vendas do comércio brasileiro cresceu em termos reais 1,5% em agosto no comparativo com o mesmo 
mês de 2016. Este foi o o primeiro resultado positivo num intervalo de dois anos
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