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“Queres ser rico? Pois 
não  te preocupes 
em aumentar os 
teus bens, mas sim 
em diminuir a tua 
cobiça”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +3,23% Pontos: 
76.762,91 Máxima de +3,23% : 
76.763 pontos Mínima estável: 
74.363 pontos Volume: 11,3 
bilhões Variação em 2017: 
27,46% Variação no mês: 3,32% 
Dow Jones: +0,37% Pontos: 
22.641,67 Nasdaq: +0,23% 
Pontos: 6.531,71 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1461 Venda: R$ 3,1466 
Variação: -0,3% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1496 Venda: R$ 
3,1502 Variação: -0,44% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,97% ao 
ano. - Capital de giro, 11,67% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.274,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,76%.

Cotação: R$ 3,1595 Variação: 
-0,27% - Euro (17h36)  Compra: 
US$ 1,175   Venda: US$ 1,1751   
Variação: +0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6950 Venda: R$ 
3,6970 Variação: -0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8470 Variação: -0,16%.

turo: +3,29% Pontos: 77.000 
Máxima (pontos): 77.080 Míni-
ma (pontos): 74.665. Global 40 
Cotação: 932,270 centavos de 
dólar Variação: +0,55%.

O BNDES estima uma 
movimentação de 
US$ 132 bilhões na 

economia brasileira por 
meio de iniciativas de Inter-
net das Coisas até 2025. O 
dado foi apresentado ontem 
(3) durante o Futurecom 
2017 – maior evento de 
tecnologia da informação 
e comunicação da América 
Latina. O número está no es-
tudo Internet das Coisas: um 
plano de ação para o Brasil, 
financiado pelo BNDES e 
realizado por um consórcio 
liderado pela consultoria 
McKinsey, com a partici-
pação da Fundação CPqD 
e o escritório de advocacia 
Pereira Neto Macedo. 

O levantamento subsidia-
rá a formulação de políticas 
públicas e ações para a 

     

Internet das Coisas deve 
movimentar US$ 132 bilhões no 
Brasil até 2025, estima BNDES

internet das coisas no país 
entre 2018 e 2022. A Internet 
das Coisas é um conceito 
tecnológico em que uma rede 
de objetos se comunicam e 
interagem de forma autôno-
ma pela internet, impactando 
em ações da vida cotidiana.

Saúde, cidades, indústria 
e rural são as áreas prioritá-
rias do plano. A proposta do 
Hospital 4.0, por exemplo, 
pretende reduzir filas de 
atendimento, custos de ope-
ração e infecção hospitalar, 
entre outros indicadores, 
com uso da tecnologia. 

O documento também su-
gere a aplicação da Internet 
das Coisas para a melhoria 
do monitoramento de pes-
soas com doenças crônicas, 
para dar mais eficiência aos 
hospitais do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e unidades 
de atenção primária. Entre 
as sugestões para as cidades 
inteligentes, o estudo aponta 
a possibilidade de elevar a 
qualidade de vida por meio 
da gestão integrada de servi-
ços nas áreas de mobilidade, 
segurança e uso de recursos. 

Por exemplo, reduzir os 
tempos de deslocamentos, 
“considerando as diferentes 
modalidades de veículos, e 
aumentar a atratividade do 
transporte coletivo”. Na área 
de segurança, o documento 
traz medidas para aumentar 
a capacidade de vigilância 
e monitoramento. No meio 
rural, a proposta inclui “au-
mentar a produtividade e a 
relevância do Brasil no co-
mércio mundial de produtos 
agropecuários”. 

Os drones na agricultura se tornaram cada vez mais importantes pela capacidade de coletar 

dados com rapidez, exatidão e encaminhá-los para softwares.

Entre as iniciativas, está a 
“Fazenda Tropical 4.0”, que 
pode melhorar a produtividade 
e a qualidade da produção por 
meio do monitoramento de 
plantas e animais. Na área de 
indústria, por sua vez, o uso 
da Internet das Coisas poderá 
ajudar pequenas e médias em-

presas a aumentar a produti-
vidade por meio da integração 
das cadeias produtivas.

O estudo indica também a 
necessidade de aumentar a 
oferta e a qualidade de cursos 
de formação voltados à Inter-
net das Coisas, por meio, por 
exemplo, de financiamento 

de estudos e projetos pilotos 
que comprovem os bene-
fícios de tais tecnologias. 
A implementação de um 
marco regulatório para lidar 
“com os crescentes riscos à 
segurança da informação” 
também está entre as suges-
tões do documento (ABr).

A venda de veículos novos 
aumentou 24,5% em setembro 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, indicam 
dados divulgados ontem (3) 
pela Fenabrave. No mês pas-
sado, foram vendidas 199.227 
unidades, contra 159.953 de 
um ano antes. No acumulado 
do ano, o total é de 1,62 mi-
lhão de unidades vendidas, ou 
7,356% a mais do que de janeiro 
a setembro de 2016.

O resultado global de se-
tembro foi 7,36% inferior ao 
de agosto, quando foram co-
mercializados 217 mil veículos. 
Considerando que setembro 
teve três dias úteis a menos, a 
média diária do mês passado foi 
maior. Por isso, a análise dos nú-
meros do ano revela um cenário 
de recuperação consistente do 
setor este ano. Com 193,5 mil 
emplacamentos, automóveis, 
furgões e picapes foram os 
maiores responsáveis pela alta 
no setor, com crescimento de 
24,9% na comparação anual e 
de 7,86% no acumulado do ano 
diante de igual período de 2016.

O aumento na comercializa-

No mês passado, vendas de 

veículos novos fi caram 24,5% 

acima das de setembro de 2016.

O ex-presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, disse ontem 
(3) que o resultado econômico 
da BNDES Participações com o 
grupo JBS “foi positivo” e que 
as decisões do banco, relativas 
à disponibilização de créditos 
para empresas, são feitas de 
forma colegiada, seguindo 
critérios de avaliação supervi-
sionados em várias etapas por 
técnicos do quadro do banco. O 
executivo foi ouvido pela CPMI 
da JBS, criada para investigar 
os contratos da empresa com o 
BNDES no período entre 2007 
e 2016, quando Coutinho era o 
presidente da instituição.

De acordo com o executivo, 
entre os elementos que justi-
fi caram a liberação de crédito 
para a JBS fazer aquisições no 
exterior estava a crise pela qual 
passavam os Estados Unidos, o 
que resultou em oportunidades 
de aquisições de empresas do 
setor de proteínas a preços bas-
tante vantajosos. “O resultado 
econômico da BNDESPar com 
a JBS foi positivo. Dos R$ 8,1 
bilhões investidos pelo banco, 
o BNDES recebeu R$1 bilhão 

Ex-presidente do BNDES, 

Luciano Coutinho, na

reunião da CPMI da JBS.

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Enem não é 
imune à fraudes

São Paulo - O ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
considerou que nenhum pro-
grama do tamanho do Enem 
está “imune” a fraudes, mas 
avaliou que o MEC tomou ações 
para assegurar o combate a 
práticas de fraude no exame e 
punir culpados. 

O governo anunciou na se-
mana passada mudanças na 
segurança para evitar fraudes 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio, o Enem. O número de 
detectores de metal vai ser 
ampliado. Nos últimos dias, 
responsáveis pela prova disse-
ram à imprensa já terem pelo 
menos 29 mil equipamentos de 
detecção de metais, número 
inferior aos 81 mil detectores 
de 2016.

Mendonça Filho afirmou, 
no entanto, que o número de 
detectores vai superar esses 
29 mil. “Temos uma solução 
que deverá ser anunciada essa 
semana”, garantiu o ministro 
(AE).

São Paulo - A Polícia Civil de 
São Paulo investiga a partici-
pação de uma quadrilha presa, 
após escavar um túnel até um 
cofre do Banco do Brasil, na 
zona sul da Capital, em outros 
assaltos no País e no exterior. 
Entre eles, está o ataque a uma 
transportadora de valores no 
Paraguai, atribuído à facção 
criminosa PCC. Ao todo, 16 
integrantes foram presos, in-
cluindo os líderes Alceu Ceu 
Gomes Nogueira, de 35 anos, 
e Fernando Augusto Santiago, 
de 40.

“Acreditamos que eles estão 
envolvidos em outros furtos 
a bancos, como até o assalto 
ao Banco Central e àqueles 
cofres de penhora da Avenida 
Paulista”, afi rmou o delegado 
Fábio Pinheiri Lopes, titular da 
Delegacia de Roubo a Bancos, 
do Deic. “Alceu também é un 
dos mentores do roubo da 
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TFO presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça, Rodrigo 
Pacheco (PMDB-MG), disse 
ontem (3) que não tem plano 
B sobre a relatoria da denúncia 
contra o presidente Michel Temer 
e dois ministros de seu governo.

Na última semana, Pacheco 
designou o deputado Bonifácio 
de Andrada (PSDB-MG) para 
assumir a missão de elaborar 
um parecer sobre o processo 
que traz as acusações de obs-
trução da Justiça e organização 
criminosa imputadas contra 
Temer, Eliseu Padilha (Casa 
Civil) e Moreira Franco (Se-
cretaria Geral).

A escolha, no entanto, vem 
enfrentando resistências na 
bancada do PSDB, que reúne 
um número signifi cativo de de-
putados que pretendem votar 
pela autorização da denúncia 
e se opõem a Andrada. O re-
lator votou pelo arquivamento 
da primeira denúncia contra 
Temer por corrupção passiva 
e já sinalizou que pode seguir 
essa tendência na segunda 
acusação. 

Pacheco reafi rmou ontem 
que não pretende trocar o 
relator. Questionado se teria 
um nome alternativo de relator 

Presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça da 

Câmara, Rodrigo Pacheco.
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Reprodução

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, disse ontem (3) que 
os ministros da Corte correm o 
risco de “acabar nos [programa 
dos] Trapalhões” por praticar 
o “direito constitucional da 
malandragem”. Ele deu a de-
claração ao comentar decisões 
recentes do STF, entre elas a 
que afastou o senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) do exercício 
de seu mandato.  

“Nós temos já vários senado-
res e deputados com denúncia 
recebida. Nesse caso, também 
nós deveríamos afastá-los? 
E aí nós podemos afetar a 
Câmara? A Câmara fi ca com 
composição não de 513, mas de 
512, 510?”, questionou Gilmar. 
“Quer dizer, o direito achado na 
rua, o neoconstitucionalismo, 
o direito constitucional da 
malandragem, permitem esse 
tipo de coisa?” Ele citou ainda o 
julgamento recente do STF que 
considerou inconstitucional 
uma lei do Ceará que regulava 

Acesso a remédios
A brasileira Mariângela Batista 

Galvão Simão é a nova chefe da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para o acesso a remédios 
e vacinas, um dos cargos de maior 
influência dentro da entidade 
internacional. Ela terá como mis-
são desenhar e implementar a 
estratégia da OMS para garantir 
que remédios possam chegar aos 
mais necessitados, um dos grandes 
obstáculos hoje nos sistemas de 
saúde pelo mundo.

“Vamos acabar nos Trapalhões”, diz Gilmar 
Mendes sobre decisões do Supremo

legas precisam ter mais sensi-
bilidade e ser mais autocríticos 
na hora de julgar, para que não 
ponham pautas pessoais à fren-
te de pautas constitucionais. 
Isso, na prática, seria tentar 
reescrever a Constituição, 
avaliou o ministro.   

Gilmar Mendes aproveitou 
também para voltar a defender 
a necessidade do foro privi-
legiado para parlamentares, 
condição processual que é alvo 
de uma ação, na qual se preten-
de restringir a interpretação 
constitucional sobre o tema, 
retirando do STF todos os casos 
que envolvam supostos delitos 
praticados antes de o político 
assumir o mandato. “Aí você vai 
dar para o juiz a possibilidade 
de prender o parlamentar em 
primeiro grau? De determinar 
escutas, busca e apreensão?”, 
indagou Gilmar. “Tudo isso é 
convite para crise, e a gente 
já sabe que não vai dar certo”, 
afi rmou (ABr).

a prática da vaquejada, por 
entender que a prática submete 
animais a maus tratos. A deci-
são acabou depois anulada por 
meio de uma proposta aprovada 
no Congresso.

“Nós temos vivido de vez em 
quando esse tipo de situação. 
É preciso que tenhamos uma 
análise crítica de nosso próprio 
afazer”, disse. Para ele, seus co-

Presidente da CCJ não 
tem plano B para relatoria

caso o PSDB tire Bonifácio da 
comissão, Pacheco se limitou a 
dizer que “não tem outro nome 
e não há plano B”. O deputa-
do considerou lamentável o 
movimento de parte da base 
governista de trocar membros 
da comissão a fi m de aumentar 
o número de votos favoráveis 
aos acusados. 

Pacheco explicou que, apesar 
de ser contra, não há como im-
pedir a manobra, pois os lideres 
das bancadas têm a prerrogativa 
de alterar seus representantes 
nas comissões (ABr).

Negócios entre BNDES 
e JBS 'foram lucrativos'

em comissões e prêmios; e R$ 
4 bilhões em venda de ações 
com lucro”, disse Coutinho. 
“Em dezembro do ano passado 
o lucro já era de R$ 3,5 bilhões”, 
acrescentou. 

Coutinho disse ter sido 
necessário “mais de um ano 
apenas com tratativas” antes de 
o negócio com a JBS ser forma-
lizado. “O processo decisório 
é colegiado, replicando o pro-
cesso de concessão de crédito 
no BNDES. Não é um processo 
menos rigoroso (ABr).

Venda de veículos cresceu 
24,5% em setembro

ção de ônibus foi ainda maior. 
No mês passado, foram ven-
didas 1.105 unidades, o que 
representa 33% a mais do que 
em setembro de 2016. A venda 
de caminhões também cresceu, 
mas ainda em ritmo menor. 
A venda de 5.647 unidades 
representou alta de 9,3%. A 
expansão na comercialização 
dos pesados, no entanto, ainda 
não é sufi ciente para compen-
sar os números ruins do início 
do ano (ABr).

Quadrilha presa por escavar túnel 
é suspeita de ataques no Paraguai

Protege, do Paraguai”, disse 
o delegado, responsável pelas 
investigação que prendeu o 
bando. “A gente só vai con-
seguir comprovar isso agora, 
com as investigações.”

Até o momento, no entanto, 
os policiais não conseguiram 
informações de que o bando 
estaria diretamente ligado 
ao PCC, como mensagens da 
facção ou autodeclaração dos 
presos. “Mas pode ser que 
tenham envolvimento, sim”, 
afirnou Lopes. Segundo as 
investigações, o cálculo da 
quadrilha era que fosse possível 
furtar cerca de R$ 1 bilhão por 
meio do túnel escavado - cada 
integrande fi caria com R$ 50 
milhões. A Polícia Civil acredita 
que haja ao menos quatro fora-
gidos, mas nenhum com cargo 
de liderança. “Faziam trabalhos 
menores, de tatuzeiros, por 
exemplo” (AE). 
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OPINIÃO
Conselho Pró Ativo e
sua capacidade de

agregar valor à empresa

O “Conselho” é o 

principal elemento do 

sistema da Governança 

Corporativa, é um órgão 

colegiado que decide os 

rumos do negócio

Uma distorção frequente 
é considerar o Conselho 
como um órgão apenas 

consultivo, chegando até a 
buscar peritos específi cos ao 
recrutar membros para seus 
conselhos (“conselheiros”).  O 
Conselho é um órgão decisório 
e seus membros são os respon-
sáveis pela direção da empresa. 
Neste sentido a expressão em 
inglês parece mais adequada, 
ao representar com maior fi de-
lidade suas atribuições: “Board 
of Directors” (diretoria) para o 
Conselho de Administração e 
“Directors” ou diretores para 
os conselheiros. 

Sendo que os executivos 
fazem parte do “Management”, 
e o principal executivo é o 
C.E.O. (Chief Executive Offi -
cer ou Chefe dos Executivos) 
ao invés de Presidente como 
ditaria a velha tradição latina 
de “Doutores” e “Presidentes” 
para rotular conhecimento e 
liderança. 

Essa confusão pode ocorrer 
até pelo substantivo usado: 
pois conselheiro, obviamente 
daria “conselhos”, e depois 
viria alguém para tomar as 
decisões. Essa seria, sem dú-
vidas, uma forma muito pobre 
da contribuição do Conselho 
de Administração; não condiz 
com as melhores práticas e 
eventualmente não seria capaz 
sequer de compensar seus 
custos.

Toda empresa deve ter um 
Conselho de Administração 
eleito pelos sócios e que deve 
sempre decidir em favor do me-
lhor interesse da organização 
como um todo, independente 
de quem indicou ou elegeu seus 
membros. Na prática o Conse-
lho é o elo entre a Propriedade 
e a Gestão e orienta a relação 
dos sócios e gestores com as 
demais partes interessadas.

Governança Corporativa, 
por sua vez, é a forma pela qual 
as empresas são dirigidas, con-
troladas e envolve o relacio-
namento entre proprietários 
(acionistas/quotistas), conse-
lho de administração, diretoria 
executiva e demais partes 
interessadas (stakeholders) 
e em última instância, trata de 
como se estabelece o equilíbrio 
e a distribuição de poder entre 

esses protagonistas.
O Conselho Consultivo é 

uma boa prática, sobretudo 
para organizações no início 
de desenvolvimento da Gover-
nança Corporativa, ele permite 
que conselheiros profi ssionais 
contribuam para a organização 
e melhorem gradualmente sua 
Governança. É muito comum 
no caso de empresas fechadas 
a participação ativa dos sócios 
nos negócios; e ao adotar as 
melhores práticas de gover-
nança estruturam um conse-
lho formado por conselheiros 
profissionais atuando junto 
com os sócios. 

Nesse caso é fundamental 
que os papeis, as responsabi-
lidades e o campo de atuação 
dos conselheiros sejam bem 
defi nidos e que os processos 
decisórios sejam orientados 
para tirar proveito dos bene-
fícios de um órgão colegiado, 
buscando a convergência nas 
decisões. Independente do 
Conselho estar previsto ou 
não no Estatuto Social sua 
atuação deve ser pautada pe-
los mesmos princípios e suas 
atribuições devem se aproxi-
mar tanto quanto possível das 
atribuições plenas do Conselho 
de Administração.

Membros do Conselho são 
responsáveis por certifi car que 
os planos cumpram o propósito 
central da organização, fazen-
do melhor uso dos recursos 
disponíveis; ajustando pontos 
fortes da organização às opor-
tunidades externas. Cabe ao 
Conselho zelar pelos valores da 
organização e fi xar diretrizes 
estratégicas para gestão. A 
diretoria executiva prepara e 
desenvolve o plano estratégico 
dentro de diretrizes discuti-
das com o conselho e, após 
aprovação, deve conduzir os 
negócios alinhados com esse 
planejamento.

O Conselho não vem ape-
nas para fi scalizar a gestão; 
mas criar condições para o 
desenvolvimento estratégico, 
relacionando questões de 
desenvolvimento de recursos 
e estruturas que suportem a 
estratégia. O conselho atuando 
de forma proativa, integrada 
com a gestão sem perder a 
independência dirige o foco 
em atividades capazes de criar 
valor para as empresas.  

(*) - Engenheiro de produção, pós-
graduado em Finanças & Marketing 

pela FGV e mestrado em Governança 
Corporativa, é conselheiro 

profi ssional certifi cado, com mais de 
10 anos participando de conselhos 

como presidente, conselheiro ou 
membro de comitês.

Paulo Evaristo U. da Carvalhinha (*)
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A ONG Anistia Internacio-
nal (AI) informou que seis 
homens egípcios presos por 
“promover desvios sexuais” e 
“devassidão” nas redes sociais 
serão submetidos a exame anal 
antes do julgamento. O anúncio 
faz parte da denúncia de uma 
ampla repressão contra a ho-
mossexualidade iniciada nos 
últimos dias no país, quando um 
grupo de pessoas levantaram 
uma bandeira com as cores do 
arco-íris em um show. 

O momento foi considerado 
uma rara demonstração de 
apoio aos direitos de lésbicas, 
gays, bissexuais e transgêne-
ros (LGBT), já que o Egito é 
tido como um país conserva-
dor. O episódio ocorreu du-
rante a apresentação da banda 
libanesa de rock alternativo 
Mashrou’ Leila, cujo vocalista 
é gay assumido.    Segundo a 

Anistia Internacional, ao me-
nos 11 pessoas foram detidas 
e um homem condenado a seis 
anos de prisão. A organização 
afi rma que as prisões foram 
resultados de uma campanha 
realizada pela imprensa local 
que criticou a atitude dos 
homossexuais.

Além disso, a denúncia ressal-
ta que a Autoridade de Medicina 
Forense submeteria os homens 
a exame anal para determinar 
se tiveram relações sexuais, o 
que viola a proibição de tortura 
e outros maus tratos segundo 
a lei internacional. O país não 
proíbe, de fato, a homossexuali-
dade. No entanto, o Egito é uma 
sociedade conservadora, onde 
a discriminação é abundante. 
Frequentemente, homens gays 
são presos e acusados de devas-
sidão, imoralidade e blasfêmia 
(ANSA).

Quase 1.400 novos intercambistas brasileiros entram em exercício na próxima segunda-feira (9), 

ampliando a participação nacional no programa.

O número de médicos bra-
sileiros participantes do 
Programa Mais Médicos 

aumentou 44% em menos de 
um ano. O dado foi divulgado 
ontem (3), pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, durante 
a recepção de 1.375 profi s-
sionais brasileiros formados 
no exterior que aderiram ao 
último edital. Com esse reforço, 
somando também aqueles com 
diplomas do país, já são 8.316 
brasileiros no programa, o que 
representa 45,6% do total. 

A prioridade do Ministério da 
Saúde é ampliar a participação 
nacional, tornando a iniciativa 
mais independente e garan-
tindo atendimento médico à 
população. “Este momento 
é importante para o Brasil e 
para os brasileiros. Estamos 
avançando e tenho certeza que 
vamos oferecer mais qualidade 
na saúde e na atenção básica 
com a participação desses novos 
profi ssionais no programa Mais 
Médicos”, ressaltou o ministro.

Esses novos profi ssionais ini-
ciam as atividades em Unidades 
Básicas de Saúde em cerca de 800 

O governador Geraldo Alckmin 
participou na manhã de ontem 
(3), de coletiva de imprensa que 
detalhou ação policial ocorrida 
na noite da última segunda-feira, 
(2) , quando a Polícia Civil de São 
Paulo impediu o maior roubo a 
bancos da história e prendeu 16 
criminosos envolvidos na ação. 
O crime poderia resultar em um 
roubo de R$ 1 bilhão e um túnel 
de 600 metros já havia sido es-
cavado, com destino ao cofre da 
base de distribuição do Banco 
do Brasil, localizado na zona sul.

O governador Geraldo Alckmin 
elogiou o trabalho realizado pela 
polícia. “Foi um trabalho exem-
plar de inteligência, tecnologia, 
antecipando a ação criminosa. 
Dezesseis presos, fruto de três 
meses de trabalho, de análise 
cuidadosa, bem feita e em sigilo. 
E a prisão dessa quadrilha, com 
indícios de envolvimento em ou-
tros grandes crimes no Brasil. É 
um quadrilha altamente especia-
lizada”, detalhou o governador.

O delegado Fábio Pinheiro 

Lopes, da Delegacia de Roubo 
a Bancos do Deic, explicou que 
a investigação teve início há 
cerca de três meses. “Começou 
um burburinho de uma ação 
bilionária na cidade. Passamos 
a determinação para procurar o 
que iria acontecer e levantamos 
quadrilha há três meses. Come-
çamos a monitorar e há um mês 
identifi camos o QG da quadrilha, 
na zona norte. E em 15 dias con-
seguimos identifi car onde seria o 
túnel”, disse o delegado.

Depois, a Polícia Civil esperou 
um momento em que os líderes 
estariam reunidos para efetuar 
a prisão, que ocorreu sem qual-
quer disparo de arma de fogo e 
sem feridos. O delegado Lopes 
detalhou que o túnel já estava 
pronto e impressionou o trabalho 
de engenharia envolvido na ação. 
Havia serralheria e equipamentos 
de última geração no local, até 
mesmo trilhos e dez carrinhos 
que seriam usados na retirada 
do dinheiro, não fosse a ação da 
Polícia Civil (sp.gov.br). 

Segundo o governo Trump, a situação só será normalizada 

após o fi m dos ataques sonoros.

O governo do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ordenou ontem (3) 
a expulsão de 15 diplomatas 
cubanos, em retaliação contra 
os supostos “ataques acústi-
cos” que atingiram pelo menos 
22 norte-americanos na em-
baixada do país em Havana. 
A decisão foi tomada menos 
de uma semana depois de 
Washington ter determinado 
uma redução de 60% em seu 
pessoal alocado na represen-
tação diplomática dos EUA na 
capital de Cuba. Os diplomatas 
expulsos têm um prazo de sete 
dias para deixar o território 
norte-americano.

Segundo o governo Trump, 
a situação só será normali-
zada após o fi m dos ataques 
sonoros, sobre os quais os 
Estados Unidos cobram es-
clarecimentos de Havana. 
Essas misteriosas ações acús-
ticas, nunca bem explicadas 
por Washington, já teriam 
ferido pelo menos 22 norte-
-americanos, quase todos 
diplomatas e funcionários do 
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Participação de brasileiros no Programa 
Mais Médicos aumentou 44% 

Quase 1.400 novos intercambistas brasileiros entram em exercício na próxima segunda-feira (9), 
ampliando a participação nacional no programa

municípios de 25 estados, além de 
8 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. Juntos, eles devem 
cobrir região com 4,8 milhões de 
pessoas. Ao todo, foram 1.985 
inscritos, mais de um candidato 
por vaga. Entre as regiões, o Su-
deste foi o que recebeu o maior 
número de profi ssionais, foram 
565 médicos para reposição. O Sul 
e o Nordeste vêm logo em seguida, 

com 329 e 296 intercambistas, 
respectivamente.

“Com esses novos profi ssio-
nais, vamos garantir o cuidado 
personalizado e humanizado 
perto de casa, por um médico 
e uma equipe que se vincula 
ao paciente e sua família re-
solvendo problemas de saúde 
e evitando que as pessoas 
precisem de atendimento nas 

emergências, hospitais e con-
sultas com especialistas”, des-
tacou o secretário de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde, 
Rogério Abdalla. Do total de 
médicos participantes, 47,1% 
são profi ssionais da cooperação 
com a OPAS, 45,6% brasileiros 
formados no Brasil ou no exte-
rior e 4,16% são intercambistas 
estrangeiros (Agência Saúde). 

Trump expulsa 15 diplomatas 
cubanos por ‘ataques acústicos’

Departamento de Estado. As 
lesões reportadas vão desde 
enxaquecas e náuseas a “perda 
defi nitiva de audição”, segundo 
os EUA. Os 15 cubanos expul-
sos representam cerca de dois 
terços da equipe alocada na 
embaixada em Washington, 
de forma a fazer com que os 
dois países tenham um número 
similar de funcionários em suas 
respectivas sedes diplomáticas.

As embaixadas foram reaber-

tas em 2015, como resultado 
da reaproximação iniciada por 
Barack Obama e Raúl Castro 
no fi m do ano anterior - as 
duas nações ficaram mais 
de meio século com relações 
diplomáticas congeladas. No 
entanto, esse processo foi 
interrompido pela ascensão 
de Trump, que vem adotando 
uma postura mais dura em 
relação ao regime castrista 
(ANSA).

Trabalho exemplar
de inteligência

evito roubo bilionárioAnistia Internacional 
denuncia ‘caça’
a gays no Egito

Atirador de Las Vegas 
tinha 42 armas em 
casa e no hotel

Stephen Paddock, o homem que 
deixou 59 mortos e mais de 500 
feridos em um tiroteio ocorrido na 
noite do último domingo (1º) em Las 
Vegas, tinha um total de 42 armas 
entre sua casa em Mesquite, a cerca 
de 130 km do local do ataque, e o 
quarto do hotel onde estava hospe-
dado. As autoridades encontraram 
23 armas de fogo no hotel de onde 
Paddock disparou contra o público 
que assistia a um show ao ar livre de 
um festival de música country. Mais 
19 armas de fogo foram encontradas 
em sua residência, em Mesquite.

Paddock tinha também dois dis-
positivos que, colocados nas armas, 
lhe permitiram abrir fogo de forma 
automática. Além disso, a polícia 
encontrou no veículo de Stephen 
Paddock vários quilos de nitrato de 
amônia, um material utilizado para a 
fabricação de explosivos. O atirador 
passou os últimos momentos dispa-
rando desesperadamente contra a 
polícia, da porta de seu quarto no 
hotel Mandalay Bay, segundo rela-
tou o xerife do Condado de Clark, 
Joseph Lombardo.

Paddock atirou em um guarda 
de segurança e abriu fogo contra 
uma equipe da unidade de elite 
Swat, formada por seis agentes que 
foram revistando os apartamentos 
do hotel. “O homem tirou a própria 
vida antes da nossa entrada em seu 
quarto”, afi rmou um dos policiais 
(Agência EFE).

A Polícia Federal (PF) defl a-
grou ontem (3), em conjunto 
com o Ibama, a Operação 
Floresta Virtual, que investiga 
fraudes dos sistemas Flora e 
Documento de Origem Flo-
restal (DOF), utilizados no 
monitoramento da venda e do 
transporte de produtos fl ores-
tais. Segundo cálculo inicial, 
o valor dos danos ambientais 
causados pela prática da rede 
criminosa, que atuava nos esta-
dos do Pará e de Mato Grosso, 
chega a R$ 1 bilhão.

De acordo com a corpora-
ção, após montar madeireiras 
de fachada, com eventual uso 
de “laranjas”, engenheiros 
fl orestais e empresários mani-
pulavam os dois sistemas para 
vender produtos extraídos de 
áreas protegidas, como áreas 
de preservação permanente, 
unidades de conservação e 
terras indígenas. A estratégia 
do grupo de burlar os sistemas 
consistia em gerar créditos 

PF defl agra operação 
contra fraudes no setor 

madeireiro

dos produtos e transferi-los 
a empresas localizadas em 
regiões de maior potencial 
madeireiro, a fi m de maquiar 
sua ilegalidade.

A operação cumpre manda-
dos de busca e apreensão nos 
municípios mato-grossenses 
de Cuiabá, Itaúba, Nova Monte 
Verde, Santa Carmem e Sinop. 
Os investigados responderão 
por diversos crimes contra a 
fl ora, por furto e receptação de 
madeira, lavagem de capitais e 
falsidade ideológica (ABr).
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Divisão das férias: um dos 
pontos mais polêmicos
da Reforma Trabalhista

Muitas polêmicas estão 

em discussão após a 

aprovação no Congresso 

Nacional da Reforma 

Trabalhista

Afinal, as mudanças 
são positivas ou ne-
gativas?  Infelizmente, 

muitos estão lidando com 
essa questão de forma políti-
ca, defendendo ou criticando 
de acordo com interesses 
partidários. Deixando de lado 
qualquer defesa ideológica, 
afi rmo que, como quase tudo 
na vida, na Reforma Traba-
lhista também existem pontos 
positivos e pontos negativos.

Uma das mudanças que 
mais está gerando discussão 
é a divisão do período de 
férias em até três partes. 
Embora irregular, diversas 
empresas já realizam essa 
prática. Sendo assim, essa 
mudança apenas irá regula-
rizar um hábito, protegendo 
legalmente tanto a empresa 
quanto o trabalhador.

A ausência de um funcioná-
rio por 30 dias, normalmente, 
é muito prejudicial à empresa. 
Por se tratar de um período 
longo, alguns processos 
costumam encavalar, não 
conseguindo ser dada vasão 
pelo restante da equipe. 

Além disso, para aqueles 
que trabalham com atendi-
mento, o cliente costuma 
se sentir desamparado, uma 
vez que o substituto não 
tem o mesmo domínio das 

informações, muito menos 
habitualidade no atendimen-
to, fazendo com que o cliente 
sinta uma quebra brusca 
da rotina. Com os períodos 
sendo divididos ao longo do 
ano, a tendência é que, nem 
o cliente, nem a equipe in-
terna, sintam tanta falta do 
funcionário ausentado.

Por outro lado, por muitos 
anos o Brasil foi campeão 
mundial de doenças no traba-
lho, e esta divisão das férias 
em períodos curtos, segundos 
os especialistas em saúde do 
trabalho, não faz com que o 
empregado tenha a sequência 
de descanso necessária. Ten-
dendo, desta forma, a fazer 
com que as doenças ocupa-
cionais cresçam novamente.

A regularização da divisão 
das férias provavelmente 
incentivará as empresas a 
adotar essa prática como pro-
cedimento padrão, diminuin-
do assim consideravelmente o 
número de profi ssionais que 
gozam de 20 ou 30 dias de 
férias consecutivas, ainda que 
um dos períodos não possa ser 
menor do que 14 dias.

Com pontos positivos e ne-
gativos para as duas partes, o 
mais indicado é que emprega-
do e empregador procurem o 
diálogo e, assim, atinjam um 
meio termo que seja benéfi co 
ou, ao menos, minimamente 
prejudicial aos dois.

 
(*) - É Diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

especializado em recursos humanos.

Ricardo Karpat (*)

A - Ensino de Filosofi a 
A UFSCar divulgou o edital do processo seletivo de alunos para o curso 
gratuito de especialização em Ensino de Filosofi a, na modalidade a 
distância. É destinado a professores de Filosofi a graduados que estão 
atuando nos sistemas públicos de ensino do Estado. Se volta à formação 
de professores da Educação Básica, buscando promover o desenvolvi-
mento profi ssional desse público, principalmente no âmbito do Ensino 
Médio, momento em que a disciplina está presente nas escolas em geral. 
A intenção é ofertar um curso de formação pautado nas dinâmicas e nas 
necessidades advindas do trabalho cotidiano dos professores no espaço 
da escola e da sala de aula. Requisitos para a candidatura e demais 
informações estão disponível no site (www.sead.ufscar.br).

B - Tour Cervejeiro
A microcervejaria Votus (Av. Presidente Costa e Silva, 457, Diadema)  
promove um tour cervejeiro em sua fábrica, aos sábados, com início às 
14h00. O passeio é guiado pela sommelière de cervejas Jéssica Vieira, 
que explica aos visitantes o processo de produção e as matérias-primas 
utilizadas na fabricação de seus rótulos. Os participantes podem degustar 
as cervejas  direto dos tanques de maturação. Criada pelo o sommelier 
de cervejas e empresário Flávio Athayde - ganhou, neste ano, medalha 
de ouro com sua English Brown Ale e teve sua Doppelbock escolhida 
como melhor strong lager do mundo no World Beer Awards. O próximo 
tour acontece neste sábado (7). Interessados podem agendar pelo e-mail 
(jessica@cervejavotus.com.br) ou tel. (11) 4067-8588. O tempo de duração 
do passeio é de, aproximadamente, 3 horas e a participação é gratuita.

C - Coinovação entre Startups
Chega ao mercado uma nova iniciativa de fomento ao empreendedo-
rismo e inovação: o iDEXO, um instituto sem fi ns lucrativos que tem 
o propósito de conectar startups, empreendedores e desenvolvedores 
a grandes empresas na busca por novas soluções de negócios. Criada 
como uma plataforma aberta de inovação, o projeto visa a identifi car 
ideias inovadoras, que tenham potencial de adoção e crescimento ex-
ponencial, estruturar o negócio e as conectar ao mercado. Diferente de 
todas as outras iniciativas existentes no Brasil, o iDEXO vai disponibilizar 
infraestrutura e tecnologias (incluindo abertura de APIs), aplicar as 
mais modernas metodologias globais de mentoria, além de estimular a 
possibilidade de investimento junto a empresas associadas. Saiba mais 
em (www.idexo.com.br).

D - Medicina sem Pressa
No próximo sábado (7), 8h30 às 17h, a Associação Paulista de Medicina 
realiza o 1º Encontro Brasileiro de Slow Medicine. O evento ocorre na 
sede da APM e tem o propósito de discutir em profundidade a fi losofi a, 
os princípios e as práticas da chamada “Medicina sem Pressa”, alkém 
de resgatar os aspectos essenciais da prática médica, como a primazia 
do tempo na ciência e na arte de cuidar, tendo como fundamento a 
relação médico-paciente. Trata-se de uma fi losofi a que busca oferecer 
atendimento médico de qualidade baseando-se nas melhores evidências 
científi cas. Embora a medicina seja uma atividade corrida, que demanda 
muita dedicação do profi ssional, o médico precisa de tempo para ouvir, 
pensar, decidir, compartilhar o caso com o paciente. Informações: (ins-
cricoes@apm.org.br) ou tel. (11) 3188-4200.

E - Troca de Brinquedos 
No mês das crianças, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental 
e a Prefeitura de Santo André realizam uma ação inédita: a 1ª Feira 
de Troca de Brinquedos. A atividade é uma maneira divertida de 
repensar e transmitir aos pequenos os valores sobre consumo e con-
sumismo, e como estes atos podem afetar também o meio ambiente 
em que vivemos, enfatizando que trocar pode ser mais divertido 
do que comprar. A autonomia das crianças é fundamental para que 
todo o processo seja mais bem sucedido. Haverá também contação 
de histórias e animação com palhaços. Com o tema ‘Educar para a 
Sustentabilidade’, a Feira acontece neste domingo (8), no Parque 
Central, das 10h às 16h. 

F - Mercado de Arbitragem 
Em sintonia com as necessidades e os desafi os atuais do mercado de 
arbitragem e atento ao desenvolvimento do setor no futuro, o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá realiza 
o IV Congresso Pan-Americano de Arbitragem nos próximos dias 23 e 
24, no Hilton Hotel. Além dos assuntos consistentes, grandes nomes 
da área compõem o quadro de palestrantes. São profi ssionais com 
alto nível de conhecimento técnico e mercadológico não só dos países 
nos quais a cultura da arbitragem está em evolução, mas também dos 
que já utilizam este método de solução de confl itos e buscam novos 
horizontes. Informações: (http://ccbc.org.br/cam/congressopaname-
ricano/#); Inscrições: por e-mail (panamericano@ccbc.org.br) ou tel. 
(11) 4058-0400.

G - Game Show 
Neste sábado (7), o Shopping Galeria Pagé Brás (Rua Hannemann, 
415 – Brás) será invadido por amantes de games e da cultura pop. O 
evento Game Show trará o maior campeão brasileiro de LOL (League of 
Legends), o INTZ, para travar uma batalha com os fãs do jogo na Arena 
Game Show, no 2º Piso, e promete diversão incessante para visitantes e 
jogadores de todos os níveis de habilidade. Os visitantes estarão frente 
a frente com Youtubers de games de destaque no país. Malena, Cauê 
Bueno, Josi Gamer, Bruno Clash e Coelho marcarão presença na atração 
a partir das 10h. Muito mais do que estratégias, habilidades e velocidade, 
o evento também terá um Concurso de CosplayMais informações: tel: 
(11) 2395-1000 (www.galeriapagebras.com.br).

H - Programa de Trainee
A empresa de energia norueguesa Statoil abriu inscrições para o seu 
programa de trainee. Os candidatos têm que ser formados há até dois 
anos ou estar cursando o último período da formação. Recém mestrados 
e doutorados também são aceitos. São vagas para o Brasil e outros países 
de atuação da empresa como Canadá, Reino Unido, além da Noruega, 
país sede da companhia. Podem participar da disputa brasileiros ou 
estrangeiros com diversas formações acadêmicas, entre elas Administra-
ção, Comunicação, Contabilidade, Economia e Engenharia. O processo 
seletivo será realizado em inglês. O programa tem cinco módulos (três 
deles são realizados na Noruega, onde fi ca a matriz da empresa). Os 
interessados podem se inscrever pelo site (www.statoil.com/careers).

I - Feira da Música
Um dos maiores eventos profi ssionais da música no mundo, a Expomusic 
2017 – Feira Internacional da Música, Áudio, Iluminação e Acessórios 
começa hoje (4) a vai até domingo (8), no Anhembi. Promovida pela 
Abemúsica – Associação Brasileira da Música e Francal Feiras, segue 
a tendência mundial dos grandes eventos do setor ao reunir negócios, 
entretenimento, conteúdo e educação, com uma programação que inclui 
shows, palestras profi ssionais, musicalização infantil e rodadas de negócios. 
O evento é responsável por movimentar até 40% dos negócios realizados 
pela cadeia musical durante todo ao ano. Já estão agendadas pelo menos 
255 reuniões de negócios entre 34 compradores convidados e 50 empresas 
expositoras. Mais informações no site: (www.expomusic.com.br).

J - Foco em Inadimplência
O Hack in Debt, hackathon com foco em soluções para melhora do cenário 
da inadimplência no Brasil, acontece entre os próximos dias 21 e 22, no 
Ahoy! Berlin, espaço de inovação e coworking, e terá duração de 30 horas. 
A maratona será promovida pela Intervalor, um dos principais players de 
serviços fi nanceiros, em parceria com a CMS. Trata-se do primeiro evento 
do gênero no Brasil, com foco em inadimplência. E o prazo das inscrições 
para desenvolvedores, especialistas em business e design que queiram 
participar do Hack in Debt termina no próximo dia 9. Os interessados po-
derão estruturar projetos, com iniciativas voltadas tanto para pessoa física 
quanto jurídica. Inscrições: (http://www.intervalor.com.br/pt/hackindebt/). 

A - Ensino de Filosofi a
A UFSCar divulgou o edital do processo seletivo de alunos para o curso 

D - Medicina sem Pressa
No próximo sábado (7), 8h30 às 17h, a Associação Paulista de Medicina 

O aumento salarial e a queda da infl ação, baixando os juros e 

alongando os prazos, favoreceram tanto as vendas

a crédito quanto à vista em setembro.

“O resultado aponta para 
uma continuidade da 
recuperação do vare-

jo, embora explicada em grande 
parte pela base fraca de compa-
ração”, avalia Marcel Solimeo, 
superintendente institucional 
da ACSP.  O Balanço de Vendas 
é elaborado pelo Instituto de 
Economia da ACSP com base em 
amostra da Boa Vista Serviços. 

O aumento salarial e a queda 
da infl ação - baixando os juros 
e alongando os prazos - favore-
ceram tanto as vendas a crédito 
quanto à vista em setembro: 
elas registraram resultados si-
milares, com altas de 3,6% e de 
3,9%, respectivamente, ante o 
mesmo período do ano passado. 
Já no período acumulado de 
janeiro a setembro, o Balanço 
de Vendas da ACSP detectou 

O governo federal liberou 
R$ 9,8 bilhões em gastos. 
Uma portaria do Ministério 
do Planejamento, publicada 
ontem (3), no Diário Ofi cial 
da União, libera os valores de 
movimentação e empenho em 
favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo. “Essa am-
pliação deve-se à necessidade 
de atendimento de diversas 
despesas administrativas e 
fi nalísticas dos órgãos envol-
vidos, inclusive programações 
que compõem o PAC”, infor-
mou o ministério, em nota. 
No total, o governo liberou 
R$ 3,93 milhões para o PAC.

O órgão com maior liberação 
de recursos foi o Ministério 
da Defesa, com o total de R$ 
2,11 bilhões de descontigen-
ciamento. Desse total, R$ 
1,1 bilhão vai para o PAC. O 
Ministério da Integração Na-
cional teve a liberação de R$ 
1,19 bilhão (R$ 822,5 milhões 
para o PAC). O desbloqueio de 
recursos foi anunciado pelo 

IPC-S avançou 
em cinco 
capitais

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) avan-
çou em cinco das sete capitais 
pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) entre a 
terceira e a quarta semana de 
setembro. A maior alta foi ob-
servada em Recife: 0,20 ponto 
percentual, ao passar de 0,07% 
para 0,27% no período.

Das outras quatro capitais, 
duas registraram infl ação: Sal-
vador (0,06 ponto percentual, 
ao passar de 0,11% para 0,17%) 
e Brasília (0,04 ponto percen-
tual, ao passar de 0,16% para 
0,20%). As outras duas capitais 
continuaram registrando defl a-
ção (queda de preços), apesar 
do avanço da taxa: São Paulo 
(0,07 ponto percentual, ao 
passar de 0,11% para 0,04%) 
e Rio de Janeiro (0,06 ponto 
percentual, ao passar de 0,27% 
para 0,21%).

Em Belo Horizonte, a taxa de 
infl ação manteve-se em 0,22%. 
Já em Porto Alegre, a taxa 
caiu 0,02 ponto percentual, ao 
passar de -0,22% para -0,24% 
(ABr).

Os pedidos de falência caíram 14,6% na variação 
acumulada no ano até setembro contra o mesmo 
período do ano anterior, segundo dados com 
abrangência nacional da Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito). Mantida a base de 
comparação, as falências decretadas subiram 1,0%, 
enquanto nos pedidos de recuperação judicial e 

recuperações judiciais deferidas  foram observadas 
quedas de 25,3% e 21,3%, respectivamente.

Com exceção de falências decretadas que 
ainda apresentam crescimento, os demais 
indicadores seguem em retração quando obser-
vados pelos valores acumulados em 12 meses. 
Passado o período de intensa diminuição da 

atividade econômica, redução do consumo, 
restrição e encarecimento do crédito, as em-
presas passam agora a demonstrar sinais mais 
sólidos dos indicadores de solvência, tendência 
que deverá ser mantida devido às melhorias 
das condições de juros, spreads, infl ação, entre 
outros fatores (SCPC).
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Comércio de SP fecha setembro 
com alta de 3,8% nas vendas

O comércio da capital paulista encerrou o mês de setembro com crescimento médio de 3,8% no 
movimento de vendas (à vista e a prazo) na comparação com igual mês de 2016, de acordo com o 
Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP)

ção e, depois, à recuperação. No 
fi m do ano, a expectativa é de 
um saldo levemente positivo”, 
adianta Solimeo. 

Na comparação com o mês an-
terior, as vendas em setembro 
registram queda sazonal média 
de 5,9%. O sistema a prazo mos-
trou alta de 2,9%, estimulada 
por juros menores e prazos mais 
longos, tornando mais acessí-
veis, ao consumidor, produtos 
como móveis, eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos. Já as vendas 
à vista recuaram 14,7% devido 
à base fraca de comparação 
com agosto, que contou com 
data comercial forte ? Dia dos 
Pais ?, liquidações de inverno 
e dois dias úteis a mais. Para o 
Dia das Crianças, a perspectiva 
da ACSP é de crescimento por 
volta de 3% (ACSP).

ligeira retração (-0,7%) no 
movimento em relação aos nove 
primeiros meses de 2016. “A 

cada mês de 2017, as quedas 
do varejo fi cam menos intensas, 
caminhando rumo à estabiliza-

Governo libera R$ 9,8 
bilhões para gastos
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 “Essa ampliação deve-se à necessidade de atendimento de 

diversas despesas administrativas e fi nalísticas dos órgãos 

envolvidos, inclusive programações que compõem o PAC”.

ministro do Planejamento, Dyo-
go Oliveira. No total, o governo 
liberou R$ 12,824 bilhões das 
despesas discricionárias para 
todos os Poderes da União, 
Ministério Público da União 
(MPU) e Defensoria Pública da 
União (DPU).

Esse desbloqueio de re-
cursos só ocorreu porque o 
governo conseguiu aprovar 
no Congresso Nacional o 

aumento da meta de défi cit 
primário (resultado negativo 
das contas do governo sem 
os juros da dívida pública) 
de R$ 139 bilhões para R$ 
159 bilhões, deste ano. O 
governo, no entanto, não li-
berou integralmente os R$ 20 
bilhões por causa de reduções 
na estimativa de receitas e 
aumento na previsão com 
despesas obrigatórias (ABr).

Pedidos de falência caem 14,6% nos valores até setembro

Os boletos vencidos poderão 
ser pagos em qualquer institui-
ção bancária, e não somente 
no banco que os emitiu, como 
ocorre hoje. A determinação 
consta no projeto do senador 
Antonio Carlos Valadares (PSB-
-SE), aprovado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos do Se-
nado ontem (3). Como o texto 
aprovado é um substitutivo do 
relator, senador Dalirio Beber 
(PSDB-SC), com mudanças 
no projeto original, terá que 
passar por turno suplementar 
de análise na Comissão.

Pela proposta aprovada, os 
bancos emissores do boleto, 

mesmo vencido, fi cam obriga-
dos a oferecer aos consumi-
dores a possibilidade de paga-
mento em qualquer instituição 
fi nanceira e em quaisquer dos 
canais de atendimento da rede 
bancária, como agências, ter-
minais eletrônicos, telefones 
celulares e a rede mundial de 
computadores. Os bancos terão 
180 dias, após a sanção da lei, 
para se ajustar. A aprovação 
do projeto, portanto, poderá 
impulsionar a conclusão dessa 
plataforma e tornar obrigatório 
o registro do banco emissor 
do boleto no novo sistema de 
cobrança (Ag.Senado).

Proposta facilita pagamento 
de boletos vencidos



O que será que vai
dar em 2018

O ano de 2018 se 

aproxima e a cada dia 

que passa as eleições 

para presidência, 

governos estaduais, 

deputados federais e 

estaduais e senadores 

também fi cam mais 

presentes

No meio da população, 
poucos ainda têm dú-
vidas de que nossos 

políticos, acostumados com 
a “boquinha” em estatais já 
falidas, estão querendo que 
tudo continue como acontece 
atualmente. Vemos, quase que 
diariamente, declarações dos 
políticos antigos, geralmente 
envolvidos em escândalos de 
corrupções e propinodutos, 
querendo limpar praticas 
inaceitáveis dentro da Ética 
Política Mundial. 

E esses políticos, experien-
tes em corrupções, sempre 
vão além da disputa eleitoral. 
Sendo assim o que podemos 
acreditar que vai estar em jogo 
em 2018? São, basicamente 
duas correntes: 1- A política 
de sempre contaminada por re-
lações espúrias entre governo, 
sindicatos e burocracia; 2- A 
política voltada para a cida-
dania, sem corrupções, sem 
clientelismo e com resultados 
positivos na administração 
pública.

Na primeira opção temos 
o lado conservador, onde es-
tão quase todos os políticos, 
independente da colocação 
“ideológica”, pois mesmo com 
discursos diferentes são todos 

iguais na pratica do “mal feito”. 
Já o “novo” ainda não apare-
ceu! O político de hoje adora 
uma “vantagem indevida” nas 
estatais e uma verba pública 
onde todos nós pagamos pela 
mordomia deles.

A realidade nua e crua é 
que no Brasil é difícil produzir 
e realizar o “NOVO”, quem 
chega com boas ideias e que 
tem vontade de realmente tra-
balhar, geralmente é engolido 
pelo sistema que transformou 
o errado em habitual.

A população aguarda ansio-
sa por uma nova política que 
possa apresentar esperanças 
e construir um futuro digno 
para o Brasil. 

Isso, no entanto parece bem 
difícil em um país onde para 
tudo se dá um ‘jeitinho’ e as 
coisas vão passando, mesmo 
diante de enormes investiga-
ções. Investigações essas, que 
às vezes dão a impressão de não 
investigarem todo mundo, mas 
isso já é outro assunto.

Por fim, temos que falar 
sobre a mídia, não adianta a 
imprensa tentar criar uma 
“Primavera Árabe” onde nada 
acontece. Eles até tentam fazer 
seu papel de informar sobre 
o que está acontecendo, mas 
é claro o quanto certos lados 
são mais falados que outros e a 
“primavera árabe” torna-se um 
inverno frio e sombrio, sem voz 
e sem efetividade, onde quem 
sai perdendo é sempre o Brasil. 

E enquanto isso continua-
mos a ser um país de muitas ini-
ciativas e poucas “acabativas”.

 
(*) - É empresário e autor do livro 

“Impossível é o que não se tentou”.

J.A.Puppio (*)
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Os advogados do presidente 
Michel Temer entregarão, hoje 
(4), à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, a 
defesa dele contra a denúncia 
apresentada pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF). Segundo 
o vice-líder do governo na Casa, 
Beto Mansur (PRB-SP), cada 
um dos três denunciados (Te-
mer e os ministros da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, e Moreira Fran-
co, da Secretaria-Geral) deve se 
defender separadamente. 

Beto Mansur demonstrou 
otimismo com o placar a ser 
alcançado na votação na CCJ. 
Segundo ele, o resultado desta 
votação deverá ser semelhante 
ao registrado na anterior. “No 
parecer do deputado Paulo 
Abi-Ackel [PSDB-MG], tivemos 
41 votos pelo arquivamento, 24 
contra e 1 voto de abstenção. 
Sinto que agora estamos muito 
perto disso. Lógico que tem al-
guns partidos que deixaram de 
ser base e foram para oposição, 

Cada um dos três 

denunciados deve se defender 

separadamente, diz o vice-

líder do governo, Beto Mansur.

O prazo é o limite para que 
ela possa valer para as 
eleições de 2018. Eu-

nício se comprometeu a pedir 
que o presidente Temer vete 
um trecho da proposta que foi 
aprovada na semana passada 
pelo Senado, mas que desagra-
dou os deputados.

A proposta prevê a utili-
zação do fundo somente nas 
campanhas majoritárias. “Eles 
[deputados] querem que seja 
utilizado também nas cam-
panhas proporcionais. Nos 
comprometemos a falar com o 
presidente da República, se esse 
é o empenho para aprovação da 
matéria, para que ele vete esse 
item. Com o veto, se poderá usar 
[o fundo] em tudo: proporcionais 
e majoritárias”, afi rmou.

Aprovada em meio a pro-

Com uma agenda de trabalho 
em que recebe pelo menos 44 
deputados ao longo do dia de 
ontem (3), no Palácio do Pla-
nalto, o presidente Temer disse 
que o diálogo com parlamenta-
res dos partidos da base é uma 
rotina que ele sempre manteve 
e que é “fundamental para a 
harmonia entre os poderes”. 
O presidente se manifestou 
em publicação na rede social 
Twitter.

Temer recebe deputados no 
momento em que a segunda 
denúncia apresentada contra 
ele pela Procuradoria-geral da 
República está na Câmara dos 
Deputados. No Twitter, disse 
que é preciso lidar com “mais 
uma denúncia inepta e sem 
sentido, proposta por uma asso-
ciação criminosa que quis parar 
o país”. E que, “o Brasil não será 
pautado pela irresponsabilida-
de e falta de compromisso de 

alguém que se perdeu pelas 
próprias ambições”, registrou 
o presidente, sem citar nomes.

A denúncia elaborada pela 
PGR contra Temer é por su-
postos crimes de organização 
criminosa e obstrução da Justi-
ça. A peça foi apresentada pelo 
ex-procurador Rodrigo Janot. 
Deputados de diversos partidos 
e regiões do país se reuniram 
ontem com o presidente. 

A primeira reunião aconteceu 
às 10h e a última às 21h20. Fo-
ram recebidos parlamentares 
do partido de Temer, o PMDB, 
além de PSDB, PP, PSB, PSD, 
Pode, Avante, SD, PR, PSC, 
PRP, PRB, PHS, DEM, PTB e 
PSL. Também participam de 
encontro com o presidente os 
ministros do Esporte, Leonardo 
Picciani, da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, e o presidente 
da Oi, Marco Schroeder (ABr).

Presidente Michel Temer.

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, 
decidiu ontem (3) manter o ministro Edson 
Fachin como o relator do pedido do senador 
Aécio Neves para que ocorra a suspensão de 
seu afastamento das atividades parlamentares.

Na noite desta segunda-feira (2), a defesa 
de Aécio entrou com uma liminar pedindo 
para que o mandado de segurança fosse redis-
tribuído. Os advogados alegaram que Fachin 
não poderia ser mantido como relator porque 
foi autor do primeiro pedido de afastamento 
realizado em maio.

Por sua vez, Fachin encaminhou o pedido 
da defesa para decisão de Cármen Lúcia. Em 
despacho na manhã de ontem, ela negou a re-

distribuição do processo. “Deixo de acolher a 
manifestação da defesa e determino a manuten-
ção deste mandado de segurança com o ministro 
Edson Fachin”, afi rmou a ministra.  A decisão 
da Primeira Turma foi tomada no inquérito em 
que Aécio foi denunciado pela PGR de ter re-
cebido R$ 2 milhões em propina do empresário 
Joesley Batista, do grupo J&F, em troca de sua 
atuação política.

O senador tucano nega as acusações, afi r-
mando que a quantia se tratava de um emprés-
timo pessoal, numa operação sem natureza 
ilícita. Caberá agora a Fachin decidir se acata 
ou não a solicitação feita pelo advogado de 
Aécio (ANSA).

O deputado Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ) foi condenado pela 
Justiça Federal ao pagamento 
de indenização, por danos 
morais, no valor de R$ 50 mil, 
por ofensas aos quilombolas, 
durante discurso em evento 
no Rio. A condenação é da 
juíza Frana Elizabeth Mendes, 
datada de 25 de setembro, 
e divulgada ontem (3). Em 
sua decisão, a magistrada 
atendeu parcialmente o pleito 
do Ministério Público (MPF), 
que defendia condenação de 
R$ 300 mil ao parlamentar, 
por ter dito frases racistas, 
misóginas e xenófobas contra 
as comunidades quilombolas 
e a população negra em geral, 
durante palestra no Clube 
Hebraica do Rio, no último 
dia 3 de abril.

No processo, é citada o 
trecho que Bolsonaro teria 
dito na palestra. “Eu fui num 
quilombola em Eldorado 
Paulista. Olha, o afrodescen-
dente mais leve lá pesava sete 
arrobas. Não fazem nada, eu 

Bolsonaro deve pagar 

indenização no valor

de R$ 50 mil.
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Os presidentes do Senado e da Cãmara, Eunício Oliveira

e Rodrigo Maia, buscam acordo para aprovar 

o Fundo de Financiamento de Campanha.
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Eunício busca acordo para 
aprovar projeto que cria 
fundo eleitoral até sexta

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, busca um acordo com deputados para conseguir aprovar na 
Câmara a proposta que institui o Fundo Especial de Financiamento de Campanha até sexta-feira (6)

propaganda partidária em anos 
não eleitorais. O cálculo previs-
to para o fundo é de cerca de 
R$ 1,7 bilhão, mas senadores 
discordam que haja um teto 
para os valores.

Já a proposta que prevê o fi m 
das coligações proporcionais 
para deputados e vereado-
res a partir de 2020 precisa 
ser aprovada em dois turnos 
pelos senadores antes de ser 
promulgada, já que se trata de 
uma mudança constitucional. 
Na semana passada, a Câmara 
fi nalizou a votação do texto. O 
projeto também cria uma cláu-
sula de desempenho, conhecida 
com “cláusula de barreira”, que 
reduz as chances de pequenos 
partidos terem acesso ao fundo 
partidário e ao tempo gratuito 
de rádio e televisão (ABr).

testos de alguns senadores, a 
proposta estipula como fontes 
do fundo o equivalente a 30% do 

dinheiro destinado às emendas 
de bancada e o fi m da renúncia 
fi scal gerada atualmente com a 

Justiça condena Bolsonaro à 
indenização por ofensa a quilombolas

humor, não podendo ser res-
ponsabilizado pelo tom jocoso 
de suas palavras”, assinalou a 
defesa de Bolsonaro.

Porém, a juíza disse enten-
der que, mesmo gozando de 
imunidade parlamentar, esta 
não poderia ser utilizada para 
expressar opiniões fora do 
exercício do mandato, nem fora 
do Parlamento. Além disso, a 
magistrada afi rmou que políti-
ca “não é brincadeira” e deve 
ser levada “de forma séria”.

“Ao alcançarem a tal alme-
jada eleição ou nomeação, 
deveriam agir como represen-
tantes de Poder, albergando os 
anseios gerais da coletividade 
e, mesmo que suas escolhas 
pessoais recaiam em interpre-
tações mais restritivas ou es-
pecífi cas, jamais devem agir de 
modo ofensivo, desrespeitoso 
ou, sequer, jocoso. Política não 
é piada, não é brincadeira. 
Deve ser tratada e conduzida 
de forma séria e respeitosa”, 
escreveu a magistrada, em sua 
decisão (ABr) 

acho que nem pra procriador 
servem mais. Mais de R$ 1 bi-
lhão por ano gastos com eles. 
Recebem cesta básica e mais 
material e implementos agríco-
las”. A defesa argumentou, no 
processo, que o deputado não 
tem preconceito com relação à 
raça, aos imigrantes, ao público 
LGBT, aos índios e mulheres. 
“Em todas as opiniões colacio-
nadas pelo demandante, como 
ofensivas aos grupos em ques-
tão, ele notoriamente palestrou 
se utilizando de piadas e bom 

Defesa de Temer deve ser apresentada 
hoje na Câmara

nenhum parlamentar para via-
gem naquela semana, para que 
a gente tenha o maior número 
de deputados e que todos pos-
sam votar a denúncia”, disse. Já 
Beto Mansur trabalha para que 
a votação da denúncia em ple-
nário ocorra na semana seguinte 
ao feriado de 12 de outubro. O 
parlamentar considera possível 
que a votação do parecer na CCJ 
ocorra antes do feriado.

Maia também voltou a dizer 
que a tramitação na Câmara não 
será fatiada por denunciados. 
Apesar da negativa, deputados 
da oposição já anunciaram que 
entrarão com recurso contra a 
análise conjunta da denúncia. 
“Tem diferença dentro da 
denúncia, mas isso não é pro-
blema da Câmara. O problema 
da Câmara é falar sim ou não. 
A segunda parte caberá ao 
Supremo: aceitar, ou não, se a 
decisão da Câmara for sim de-
pois, se desmembrará por crime 
ou não”, afi rmou Maia (ABr).

tem essa questão que envolve o 
PSDB, mas estamos buscando 
o mesmo número de votos pelo 
encerramento dessa denúncia 
também”, disse.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), reiterou 
que a votação em plenário deve 
acontecer entre os dias 23 e 24 
deste mês. “Já avisei a Assessoria 
Internacional para que não libere 

Temer: lidar com
“mais uma denúncia 

inepta e sem sentido”

Projeto 
reforça 
proibição de 
descarte de 
lixo nas ruas

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara 
aprovou, em caráter conclu-
sivo, proposta que reforça 
a proibição de descarte de 
lixo em locais públicos. O 
texto original do projeto, 
da ex-deputada Liliam Sá, 
previa uma lei para proibir 
as pessoas de jogarem lixo 
em praias, rios, rodovias, 
ruas e praças, e autorizava as 
prefeituras a estabelecerem 
multa para quem descum-
prisse a determinação. O 
valor arrecadado deveria ser 
aplicado em limpeza urbana.

Porém, na Comissão de 
Meio Ambiente, os deputa-
dos optaram por alterar a lei 
que criou a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, para 
reforçar a ideia de que é proi-
bido o descarte de resíduos 
em ruas, praças, parques, 
áreas protegidas e demais 
logradouros públicos. Hoje 
essa lei já proíbe a destina-
ção de resíduos sólidos ou 
rejeitos em praias, no mar 
ou em quaisquer corpos hí-
dricos; lançamento in natura 
a céu aberto, excetuados os 
resíduos de mineração; e a 
queima a céu aberto ou em 
recipientes, instalações e 
equipamentos não licencia-
dos para essa fi nalidade.

O parecer da relatora na 
CCJ, deputada Cristiane 
Brasil (PTB-RJ), foi favo-
rável ao projeto na forma 
do texto aprovado na Co-
missão de Meio Ambiente, 
com subemenda de técnica 
legislativa. A Lei de Resídu-
os Sólidos prevê que quem 
descumpre a legislação está 
sujeito às sanções penais e 
administrativas previstas na 
Lei 9.605/98, que trata de 
condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente. As sanções 
vão desde prestação de ser-
viço à comunidade e multa 
até reclusão de quatro anos, 
no caso do crime de causar 
poluição que resulte em 
danos à saúde humana, por 
exemplo. A proposta segue 
para o Senado (Ag.Câmara). 

STF mantém Fachin como relator 
de ação sobre Aécio

Resultado de cinco anos de discussão, a re-
forma da Lei de Execução Penal , que está na 
Ordem do Dia do Plenário, é uma tentativa de 
solucionar a crise do sistema carcerário bra-
sileiro. Entre outros objetivos, o projeto visa 
reduzir a superlotação dos presídios, melhorar 
a ressocialização dos presos, combater o poder 
do crime organizado dentro das penitenciárias e 
prevenir as rebeliões que provocaram centenas 
de mortes nos últimos anos.

A elaboração do projeto começou em 2012, 
quando o então presidente do Senado, José 
Sarney, nomeou uma comissão de juristas. O 
projeto resultante do trabalho desta comissão 
foi subscrito pelo presidente seguinte, Renan Ca-

lheiros. Um substitutivo apresentado pelo relator 
ad hoc, Antonio Anastasia (PSDB-MG), a partir 
do relatório de Jader Barbalho (PMDB-PA), foi 
aprovado no dia 27 de setembro pela Comissão 
de Constituição e Justiça. O novo texto corrige 
imperfeições técnicas do original e incorpora 
dezenas de sugestões dos senadores. 

O projeto moderniza a Lei de Execução Penal, 
de 1984. Ela é considerada obsoleta em vários 
pontos, contribuindo para a superlotação do 
sistema carcerário. O objetivo da reforma é hu-
manizar os presídios, facilitar a ressocialização 
dos presos e desburocratizar procedimentos. O 
relatório faz um diagnóstico da “situação crítica” 
do sistema carcerário (Ag. Senado).

Reforma da Lei de Execução Penal 
está na pauta do Senado



Em um mundo cada 

vez mais globalizado 

e integrado é preciso 

transcender as 

fronteiras dos países 

e regiões, e ampliar o 

campo de visão

Este fenômeno afeta 
tanto as corporações 
nacionais quanto as 

multinacionais e representa 
um desafi o em termos de de-
senvolvimento de liderança. 
É necessário elaborar uma 
visão baseada em um contexto 
muito mais amplo. Em certas 
corporações, alguns líderes 
ainda preferem não abrir mão 
de um talento de seu time para 
que ele se desenvolva dentro 
da organização, mas em outro 
país. Este pensamento “cur-
to” ainda existe e precisa ser 
suprimido.

Além disto, é necessário 
ampliar o campo de visão 
para enxergar a competiti-
vidade de forma integrada e 
a concorrência além de seu 
segmento de atuação. Até por 
que muitas vezes o maior com-
petidor pode estar em outros 
setores.  Exemplos vivos deste 
fenômeno estão cada vez mais 
presentes: a Apple mudou a 
indústria musical, o Netfl ix, 
a cinematográfi ca, o Uber, a 
automotiva etc. Mas, como de-
senvolver a visão global e quais 
são os fatores que facilitam a 
aquisição desta competência? 

Em primeiro lugar é pri-
mordial se comunicar e saber 

argumentar em inglês. Esta 
necessidade, embora seja co-
nhecida, não é dominada por 
muitos líderes de empresas 
multinacionais. A experiência 
internacional ajuda muito 
neste sentido. É importante 
também ampliar o modelo 
mental para enxergar um 
contexto maior. 

Os líderes da China falam 
que os brasileiros pensam e 
agem para um mercado de 
200 milhões de habitantes, 
enquanto eles criam estraté-
gias competitivas para lidar 
em um mercado de 7 bilhões 
de habitantes. Sem falar que 
estar antenado sobre aconte-
cimentos que transcendem o 
seu próprio segmento e campo 
de atuação e criar oportunida-
des para fazer parte de times 
multiculturais são iniciativas 
que podem ajudar.

Programas de Coaching Exe-
cutivo, Job Rotation e Mentoria 
são ferramentas poderosas 
para elevar esta competência. 
O fato é que os líderes que se 
limitam a se concentrar em seu 
próprio segmento de atuação 
correm o risco de perderem a 
oportunidade de serem mais 
efetivos e brilhantes.  Arris-
caria uma analogia: “é como 
ver a árvore e não enxergar a 
fl oresta”. 

A visão global aliada a uma 
atitude inspiradora e positiva 
são componentes essenciais 
para fazer a diferença.

(*) - É Diretora de Desenvolvimento 
de Talentos, Liderança e Engajamento 

da Consultoria LHH.

É preciso ampliar
a Visão Global

Silvana Mello (*)

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
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
Sofima S/A Inds. Metalurgica - SP, CNPJ 51.936.094/
0002-27. Sofima S/A Inds. de Plásticos - MG, CNPJ
51.936.094/0003-08, ambas já encerradas - 2003/
2005. Comunica que devido a vários transportes entre
filiais - SP/MG, MG/SP, foram extraviados os arquivos
de Folha de Pagamento, Holerites, Raiz, Caged e ou-
tros, referente aos períodos anteriores a 2007.

Tellus III Holding S.A. Company - CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/08/17

Aos 28/08/17, às 9 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. 
Deliberações: 1. Na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/06/17 e devidamente registrada na Jucesp em 12/07/17 sob 
nº 317.282/17-7 (“Ata da AGE”), constou, por um equívoco, no item 3 dos Boletins de Subscrição, a forma de integralização incorretamente. 
1.1. Assim, as acionistas, declaram cancelados os Boletins de Subscrição Anexos a Ata da AGE, os quais são substituídos, neste ato, pelos 
Boletins de Subscrição. 1.2. Por fim, ratificam as deliberações constantes da Ata da AGE nos itens 5.1 e 5.2. que não foram expressamente 
retificadas por essa assembleia. 2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações 
acima. Nada mais. São Paulo, 28/08/17. Jucesp nº 425.046/17-5 em 19/09/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2017 - 15h30
CERTIDÃO - JUCESP - Certifico o registro sob nº 446.448/17-5, em 29/09/2017. (a) Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa RPL Rolamentos Paulista Ltda., CNPJ 62.969.951/0001-20, com sede na  Avenida Queiroz
Filho, 812, Vila Leopoldina, CEP 05319-000 - São Paulo/SP. Declara o Extravio Livro: Termo de
Ocorrência - Modelo 6, número 1.                                                                                        (03.04.05/10/2017)

BALATON EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF 03.421.217/0001-63 - NIRE: 35300177282

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/08/2017
Data: 29/08/17; Horário: 14:00 horas; Local: Sede social da Balaton Empreendimentos S/A., na
Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 5 - CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.421.217/0001-63, NIRE 35300177282, Convocação: Dispensada nos
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Presenças: Acionistas representando 100% (cem por
cento) do capital social. Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
066.751.668-91 secretariado pelo diretor da sociedade Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advo-
gado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, OAB/SP 51.078, CPF/MF 367.310.488-
87; Ordem do Dia e Deliberações: a) Balanços patrimoniais, Demonstrações das mutações do
patrimônio líquido, Demonstrações de resultados e demonstrações dos fluxos de caixas, notas
explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/2015 e 2016: Publi-
cado no Diário Oficial de e Empresas & Negócios de 24/06/2017 - Aprovados por unanimidade com abs-
tenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembléia: b-1) Desti-
nação para o fundo de reserva legal de R$ 47.857,16 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete
reais e dezesseis centavos) equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2016;
b-2) O Saldo do lucro de cada exercício será levado para reservas estatutárias; c) Eleição da Diretoria
e fixação da remuneração: Por votação unanime foram reeleitos os seguintes diretores: c-1) Para o
cargo de Diretor Presidente o Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; c-2) Para o cargo de
Diretor o Sr. Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG.
3.875.120-3-SSP/SP, OAB-51.078/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87, ambos residentes e do-
miciliados na capital de São Paulo e com Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo para os quais foi fixada a remuneração global de R$ 800.00
(oitocentos reais) a ser distribuída entre os diretores em reunião especialmente convocada para esta finali-
dade; d) Declaração de desimpedimento: Se encontra em anexo à presente ata; e) Encerramento: Os
administradores ficaram autorizados a promoverem a publicação da presente ata para os fins previstos no
artigo 1084 do vigente Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). Em seguida foi concedido o tempo ne-
cessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por 100% (cem por
cento) dos acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 29 de agosto de 2017. (aa.) Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini-p.p.Riccardo Arduini, Riccardo Arduini, Riccardo Arduini - Presidente da Mesa, Antonio Afonso
Simões - Secretario da Mesa. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Taboão da Serra (SP), 29 de agosto de 2017. Riccardo Arduini - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões -
Secretário da mesa. JUCESP nº 425.087/17-7 em 21.09.17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

 EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
7ª VARA CÍVEL DO FORUM DE SANTANA - COMARCA DA CAPITAL/SP.

Edital de 1ª e 2ª Praça De bem imóvel e para intimação dos executados DOMINGOS DA SILVA 
BIONDI (CPF 021.610.218-93), WALQUIRIA BIONDI MELLO SANTOS (CPF 125.188.868-26), e 
demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo de nº 
1025514-13.2015.8.26.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível do Fórum de Santana da Comarca de 
São Paulo/SP, ação esta ao qual figura como Exequente MARIA ANUNCIAÇÃO ROMEU DUARTE 
RABELLO SILVA (CPF 988.587.428-34). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER 
que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
Conforme AV.01(26/06/1984) Uma casa com 70,00 metros quadrados, situado a Rua Baraquessaba, 
conforme AV.03(11/09/200), nº 77, no 22º Subdistrito - Tucuruvi /SP, medindo 7,10m de frente para 
a referida rua, por 15,00 metros da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel, onde confina com o prédio nº 3-A de propriedade da Adelina Colla Mattos; 13,00 metros 
do lado esquerdo onde confina com a casa nº 3-C, tendo nos fundos a largura de 7,10 metros, 
encerrando a área de 99,40 metros quadrados, confinando nos fundos com Joaquim Rodrigues Galo. 
Contribuinte: 067.216.0201-6. Matrícula nº 85.494 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de 
São Paulo/SP. ÔNUS: Conforme consta na Av.9(11/11/2016) Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 355.813,00 (agosto/2017 - conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 24/10/2017, às 13h50min, e termina em 27/10/2017, às 13h50min e; 2ª Praça começa em 
27/10/2017, às 13h51min, e termina em 16/11/2017, às 13h50min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br Ficam os executados, DOMINGOS DA SILVA BIONDI, WALQUIRIA 
BIONDI MELLO SANTOS, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como 
da penhora realizada em data de 01/07/2016, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação 
pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 21 de setembro de 2017.

Edimilson Montalti/Jornal da Unicamp

O dispositivo foi anunciado como uma nova ferramenta capaz 
de aumentar a atenção e aliviar o estresse e a ansiedade 
em crianças com transtorno de défi cit de atenção e hipe-

ratividade (TDAH), transtorno do espectro do autismo (TEA) 
e outros distúrbios do desenvolvimento. Alguns afi rmam que o 
brinquedo é útil até mesmo para crianças sem qualquer defi ciência 
para aumentar a concentração.

“Não há evidências de que o spinner seja realmente efi caz para 
transtornos como TDAH ou TEA. É possível que os movimentos 
repetitivos possam ser relaxantes e melhorar a concentração. 
Entretanto, nenhum estudo científi co ainda demonstrou a efi cá-
cia do spinner”, diz a neuropediatra Maria Augusta Montenegro, 
professora e pesquisadora do Departamento de Neurologia da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp.

Foi por isso que Maria Augusta e as mestrandas Karina Akinaga 
e Catarina Abraão Guimães desenvolveram o estudo O Fidget 
spinner realmente melhora a atenção? O objetivo da pesquisa 
foi avaliar se o brinquedo aumenta o desempenho de pessoas 
saudáveis em relação à atenção e à memória verbal.

O estudo foi realizado no ambulatório de neurologia do Hospital 
de Clínicas (HC) da Unicamp com 34 estudantes de medicina e 
médicos-residentes entre 18 e 27 anos de idade, sem diagnós-
tico de transtornos de desenvolvimento ou psiquiátrico ou que 
estivessem fazendo uso de medicação psicoativa.

Os participantes da pesquisa foram divididos aleatoriamente 
em dois grupos e foram feitos testes de leitura de sequências de 
números e letras em ordem direta, inversa e de maneira a reor-

Brinquedo ‘hand spinner’ 
não aumenta a concentração, 

demonstra experimento
Fidget spinner ou hand spinner é um brinquedo caracterizado por uma estrutura plana com rolamento 
que gira ao longo de seu eixo. A pessoa deve mantê-lo entre o polegar e os dedos indicador ou médio 
e girá-lo. Ele pode ser colorido, de plástico, metal ou cerâmica, e ter luzes e formatos inusitados. 
Febre entre crianças e adolescentes, o brinquedo recebeu até um apelido: inquieteco

denar a sequência. Os voluntários do grupo 1 foram orientados 
a brincar livremente com o spinner enquanto faziam o teste. Já 
os voluntários do grupo 2 fi zeram o teste sem brincar como o 
spinner. Após o experimento, o desempenho de ambos os grupos 
foi comparado.

A maioria dos voluntários que utilizou o spinner informou que 
o brinquedo era irritante e que eles preferiam fazer o teste sem 
ele. Dois voluntários deixaram o spinner durante o teste e vários 
fecharam os olhos, tentando se concentrar melhor sem olhar para 
o brinquedo. Outros revelaram que desejaram parar de girar o 
spinner enquanto estavam respondendo ao teste ou o girariam no 
mesmo ritmo que diziam cada número ou letra, se fosse possível.

De acordo com Maria Augusta, a fi m de permitir que os volun-
tários fossem livres para brincar com o spinner, foi escolhido um 
teste que não incluía nenhuma escrita. Inclusive, foi a partir de 
observações em sala de aula e de estudos sobre transtorno de 
movimento estereotipado – movimentos repetitivos que podem 
ser reprimidos por estímulos ou distrações sensoriais – que se 
chegou à suposição de que o spinner poderia melhorar a con-
centração do aluno na lição em sala de aula.

“Esse transtorno é frequentemente observado em pacientes com 
TEA e outras difi culdades de desenvolvimento. As estereotipias 
estão associadas à excitação, ao estresse, à fadiga e ao tédio. 
Alguns pacientes relatam que esses movimentos são relaxantes e 
aumentam seu nível de atenção”, explica Maria Augusta. Segun-
do a especialista, os testes utilizados na pesquisa conduzida na 
Unicamp foram capazes de avaliar a atenção e memória verbal.

“O spinner não melhorou o desempenho e a capacidade de 
atenção em adultos jovens. Embora seja necessário realizar um 
estudo incluindo crianças, é improvável que o spinner melhore a 
atenção em crianças saudáveis sem distúrbios do desenvolvimento 
ou TDAH”, reforça Maria Augusta.

A neuropediatra Maria Augusta Montenegro, coordenadora do 

estudo: “Não há evidências de que o spinner seja realmente 

efi caz para transtornos como TDAH ou TEA”.
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Divulgação

Pesquisa indica que cinco frutas típicas 

da Mata Atlântica possuem propriedades 

bioativas de destaque tanto quanto o 

mirtilo e outras “berries”.

Maria Fernanda Ziegler/Agência FAPESP

As frutas conhecidas como bacupari-mi-
rim, araçá-piranga, cereja-do-rio-grande, 
grumixama e ubajaí ainda não ganharam 
fama, nem espaço nos supermercados. Se 
depender de suas propriedades bioativas, 
em questão de tempo elas poderão estar 
não só disputando espaço nas gôndolas 
como ganhando posição no ranking dos 
alimentos da moda. Além dos valores 
nutricionais, as cinco frutas nativas da 
Mata Atlântica têm elevadas propriedades 
antioxidantes e anti-infl amatórias. Foi 
o que verifi cou uma pesquisa desenvol-
vida na Esalq/USP em parceria com a 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
(FOP) da Unicamp e a Universidade de 
La Frontera, no Chile.

“Não havia muito conhecimento cientí-
fi co sobre as propriedades dessas frutas 
nativas. Agora, com os resultados do 
nosso estudo, a ideia é fazer com que elas 
sejam produzidas por agricultura familiar, 
ganhem escala e cheguem aos supermer-
cados. Quem sabe elas não se tornam um 
novo açaí?”, disse Severino Matias Alencar, 
do Departamento de Agroindústria, Ali-
mentos e Nutrição da Esalq, se referindo 
ao sucesso comercial da fruta amazônica 
com grande quantidade de antioxidantes e 
que hoje tem a polpa exportada pelo Brasil 
para vários países. O trabalho, com apoio 
da Fapesp, teve resultados publicados na 
revista Plos One.

No estudo foram avaliados os compostos 
fenólicos – estruturas químicas que podem 
ter efeitos preventivos ou curativos – e os 
mecanismos anti-infl amatórios e antioxi-
dantes do extrato de folhas, sementes e 
polpa de quatro frutas do gênero Eugenia 
e uma do gênero Garcinia: araçá-piranga 
(E. leitonii), cereja-do-rio-grande (E. in-
volucrata), grumixama (E. brasiliensis), 
ubajaí (E. myrcianthes) e bacupari-mirim 
(Garcinia brasiliensis), todas típicas da 
Mata Atlântica.

Como elas são espécies difíceis de serem 
encontradas e algumas estão em risco de 
extinção, as plantas foram fornecidas por 
dois sítios localizados no interior de São 
Paulo. As duas propriedades comercia-
lizam as plantas com o objetivo de pre-
servação da coleção. Um dos produtores 
possui a maior coleção de frutas nativas do 
Brasil, somando mais de 1,3 mil espécies 
plantadas. “Começamos nosso estudo 
prospectando as propriedades bioativas 
das frutas, pois sabíamos que elas pode-
riam ter boa quantidade de antioxidantes, 
assim como são as chamadas ‘berries’ 

Frutas pouco conhecidas têm alto 
poder anti-infl amatório e antioxidante
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s pelo professor Rosalen, também autor do 
artigo publicado na PLOS ONE.

As frutas estudadas no projeto com 
elevada atividade antioxidante para se-
rem usadas em indústrias de alimentos e 
farmacêuticas também tiveram pesquisa-
das as capacidades anti-infl amatórias. A 
grande estrela foi a araçá-piranga, como 
demonstraram em artigo publicado no 
Journal of Functional Foods. “A araçá-
-piranga, espécie ameaçada de extinção, 
teve a melhor atividade anti-infl amatória 
em comparação com a de outras frutas 
do gênero Eugenia”, disse Rosalen. “O 
mecanismo de ação também é muito 
interessante, pois ocorre de forma espon-
tânea e logo no começo da infl amação, 
impedindo uma via específi ca do processo 
infl amatório. Ela age também no endoté-
lio dos vasos sanguíneos, evitando que 
os leucócitos transmigrem para o tecido 
agredido, reduzindo a exacerbação do 
processo infl amatório”

Rosalen destaca que os antioxidantes 
não têm como função única combater o 
envelhecimento ou a morte celular, mas 
a prevenção de doenças mediadas por 
processo infl amatório crônico. “A ação 
oxidante dos radicais livres também signi-
fi ca o surgimento de doenças infl amatórias 
dependentes, como diabetes, câncer, 
artrite, obesidade, doença de Alzheimer”, 
disse. “Não percebemos muitas dessas 
lesões provocadas pelos radicais livres. 
São as infl amações silenciosas. Por isso, 
é importante a ação de sustâncias antioxi-
dantes, que podem neutralizar os radicais 
livres”, disse Rosalen.

As pesquisas também permitiram 
ampliar o conhecimento sobre espécies 
nativas do Chile. Em um dos estudos, os 
autores demonstraram a atividade antio-
xidante e vasodilatadora da murtilla (Ugni 
molinae), uma fruta nativa do país. No 
estudo publicado na Oxidative Medicine 
and Cellular Longevity, os pesquisado-
res destacam que o uso de preparações 
alimentares obtidas a partir de frutas e 
folhas da murtilla pode ter efeitos be-
néfi cos na prevenção e, possivelmente, 
no tratamento de sintomas de doenças 
cardiovasculares.

Alencar destaca que conhecer melhor 
as propriedades pode se mostrar uma boa 
alternativa para estimular a produção das 
frutas nativas. “Antes do projeto com a 
Universidad de La Frontera, eu e o pro-
fessor Pedro Rosalen já estudávamos as 
frutas nativas, pois acreditamos que elas 
podem revelar ótimas soluções alimenta-
res para a sociedade”, disse.

americanas, como o mirtilo, a amora e o 
próprio morango, muito conhecidas pela 
ciência. Mas nossas frutas nativas se mos-
traram ainda melhores”, disse Alencar.

De acordo com o estudo, as espécies do 
gênero Eugenia têm um vasto potencial 
econômico e farmacológico evidencia-
do não só pelo número de publicações 
científi cas, mas também pela exploração 
comercial de suas frutas comestíveis, 
madeira, óleos essenciais e uso como 
plantas ornamentais. Elas são exemplos 
de alimentos funcionais, que, além das 
vitaminas e valores nutricionais, têm 
propriedades bioativas como o combate 
aos radicais livres – átomos instáveis e 
altamente reativos no organismo que se 
ligam a outros átomos, provocando danos 
como envelhecimento celular ou doenças.

“O organismo tem naturalmente an-
tirradicais livres, que neutralizam e eli-
minam os radicais livres do corpo, sem 
causar dano. Porém, fatores como idade, 
estresse e alimentação podem promover 
um desequilíbrio nessa neutralização 
natural. Nesses casos, é preciso contar 
com elementos exógenos, ingerindo ali-
mentos que tenham agentes antioxidantes 
como os fl avonoides, as antocianinas do 
araçá-piranga e das outras frutas do gê-
nero Eugenia”, disse Pedro Rosalen, da 
Faculdade de Odontologia da Unicamp 
em Piracicaba.

O pesquisador ressalta que há cerca 
de 400 espécies pertencentes ao gênero 
Eugenia distribuídas pelo Brasil, incluindo 
várias espécies endêmicas. “Temos uma 
imensidão de frutas nativas com compos-
tos bioativos que trariam benefícios para a 
saúde da população. É preciso estudá-las”, 
disse. Alencar é um dos pesquisadores 
do projeto “Bioprospecção de novas 
moléculas anti-infl amatórias de produtos 
naturais nativos brasileiros”, coordenado 
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Especial

Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

Os dados relativos à Pesquisa Industrial Mensal 
Produção Física – Brasil foram divulgados on-
tem (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 

e Estatística (IBGE) e indicam que na série sem ajuste 
sazonal, confronto com igual mês do ano anterior, a in-
dústria cresceu 4% em agosto deste ano, após também 
registrar taxas positivas em maio (4,5%), junho (0,9%) 
e julho (2,9%). A taxa acumulada nos últimos 12 me-
ses, no entanto, contínua negativa e fechou agosto em 
-0,1%, prosseguindo com a redução no ritmo de queda 
iniciada em junho de 2016, quando o setor fechou com 
queda de -9,7%.

Queda após quatro meses de 
alta

A queda de 0,8% na produção industrial do país de ju-
lho para agosto teve como principal contribuição o setor 
de produtos alimentícios que chegou a retrair 5,5% e , 
depois de três meses consecutivos de crescimento, foi 
o que mais contribuiu para a queda do índice, seguido 
por máquinas e equipamentos (3,8%); coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (1,6%) e indús-
trias extrativas (1,1%). 

A produção de açúcar foi determinante para a retra-
ção do setor alimentício em agosto, como explicou o 
gerente da pesquisa, André Macedo. Para ele, o pro-
duto foi determinante tanto para as altas registradas 
anteriormente na indústria de alimentos quanto para 
a queda de agosto. “O açúcar é um produto com peso 
nesse setor. Sua produção foi favorecida pela antecipa-
ção da moagem da cana, em decorrência do clima seco 
que predominou nas regiões Centro-Oeste e Sudeste 
nos últimos meses”.

Abaixo do nível recorde
O gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, André 

Macedo, ressalta o fato de que mesmo com o crescimento 
acumulado de 1,5% nos primeiros oito meses do ano, a 
indústria brasileira ainda encontra-se muito abaixo do 
nível recorde do parque fabril do país, que foi 17,8%, 
registrado em junho de 2013.

“O ganho de ritmo observado na produção a partir de 
novembro de 2016 contribuiu para recuperar apenas uma 
parcela das perdas dos últimos anos. É bom lembrar que 
ainda estamos 17,8% abaixo do nível recorde alcançado 
em junho de 2013”, explicou. 

Os dados divulgados pelo IBGE indicam que a queda 
da atividade industrial na passagem de julho para agosto 
alcançou duas das quatro grandes categorias econômi-
cas e oito dos 24 ramos pesquisados. Entre as grandes 
categorias econômicas, as quedas foram verifi cadas em 
bens intermediários, que ao retrair (1%), interrompeu 
quatro meses consecutivos de crescimento na produção, 
período em que acumulou expansão de 3,6%; e em bens 
de consumo semi e não-duráveis, que com a retração de 

Indústria fecha primeiros oito meses do 
ano com crescimento de 1,5%, diz IBGE

A produção industrial brasileira encerrou o mês de agosto com queda de 0,8%, frente a julho, na série com ajuste 
sazonal, mas fechou os primeiros oito meses do ano (janeiro-agosto) com crescimento de 1,5%. A queda de 
julho para agosto frente ao mês imediatamente anterior interrompe quatro meses consecutivos de expansão na 
produção, período em que a indústria acumulou crescimento de 3,3%.

0,6% voltou a recuar após mostrar ganho de 3,2% entre 
os meses de maio e julho.

A expansão mais signifi ca foi 4,1% registrada pelo seg-
mento de bens de consumo duráveis, que intensifi cou o 

crescimento de 2,9% verifi cado no mês anterior. O setor 
produtor de bens de capital, ao crescer 0,5%, também 
registrou resultado positivo em agosto e apontou o quinto 
mês seguido de crescimento na produção, com ganho 
acumulado de 10,2%.

Pelo lado dos ramos de atividade, além da queda ex-
pressiva registrada pelo segmento alimentício - que ao 
retrair 5,5% de julho para agosto interrompeu três meses 

consecutivos de expansão na produção, período em que 
acumulou ganho de 9,3% - também deram contribuições 
importantes para a retração da indústria em agosto o 
segmento de máquinas e equipamentos (3,8%), coque, 
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,6%) 
e de indústrias extrativas (1,1%).

Com exceção da última atividade, que recuou pelo se-
gundo mês consecutivo e acumulou perda de 2,4% nesse 
período, as demais apontaram taxas positivas em julho 
último: 0,3% e 1,8%, respectivamente. Entre os 16 ramos 
que ampliaram a produção nesse mês, os desempenhos de 
maior relevância foram veículos automotores, reboques 
e carrocerias (6,2%) e perfumaria, sabões, produtos de 
limpeza e de higiene pessoal (5,5%).

Veículos automotores, reboques e carrocerias elimi-
nou a queda de 3,7% acumulada nos meses de junho e 
julho, e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de 
higiene pessoal voltou a crescer após recuar 1,5% no 
mês anterior. Outros impactos positivos importantes 
foram observados nos setores de metalurgia (1,9%), de 
produtos do fumo (15,2%) e de produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (2,1%).

Crescimento da indústria em 
2017

Na análise do comportamento da indústria em 2017, o 
crescimento de 1,5% verifi cado até agosto, frente a igual 
período do ano anterior, mostrou resultados positivos em 
três das quatro grandes categorias econômicas, 15 dos 
26 ramos, 45 dos 79 grupos e 52,4% dos 805 produtos 
pesquisados. Entre as atividades, veículos automotores, 
reboques e carrocerias (13,9%) e indústrias extrativas 
(6,6%) exerceram as maiores infl uências positivas na 
formação da média da indústria. 

Outras contribuições positivas relevantes vieram de 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos 
e ópticos (20,7%), de produtos do fumo (22,4%), 
de metalurgia (2,4%), de máquinas e equipamentos 
(2,7%) e de confecção de artigos do vestuário e aces-
sórios (4,9%). Entre as 11 atividades que apontaram 
redução na produção, a de coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombustíveis (6,6%) assinalou a 
maior contribuição negativa. Vale destacar também 
os resultados negativos vindos de outros equipamen-
tos de transporte (12,3%), de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (6,6%).

Entre as grandes categorias econômicas, o perfi l dos 
resultados para os oito primeiros meses de 2017 mos-
trou maior dinamismo para bens de consumo duráveis 
(11,1%), impulsionadas, em grande parte, pela ampliação 
na fabricação de automóveis (18,2%) e eletrodomésti-
cos (10,1%); e para bens de capital (4,4%), neste caso 
impulsionado por equipamentos de transporte (4,1%), 
de uso misto (16,9%), de construção (30%) e agrícola 
(13,5%).

Entre os 16 ramos que ampliaram a produção, os desempenhos de maior relevância foram veículos automotores, 
reboques e carrocerias (6,2%).

Divulgação

A produção de açúcar foi determinante para a retração do setor alimentício em agosto.
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News@TI
Twitch lança loja de merchandising 
globalmente

@A plataforma social de vídeos Twitch lança sua loja online de 
merchandising, com produtos da marca comercializados pela 

Amazon. Inicialmente, serão oferecidos camisetas, moletons e ar-
tigos de decoração, como almofadas e canecas, e periodicamente 
novos itens serão disponibilizados aos fãs da plataforma, que pode-
rão comprá-los pelo próprio site da Twitch ou da Amazon. “Nossa 
comunidade é apaixonada pela Twitch e já vinha nos pedindo por 
produtos da marca”, afi rma Jennifer Dabnor, Diretora de Licen-
ciamento da plataforma. “Para atendermos a todos os fãs de uma 
maneira mais ampla, teremos também opções de vestuário para 
mulheres e crianças”. Para ver os produtos disponíveis na loja online 
da Twitch, acesse Twitch.tv/Store ou Amazon.com/TwitchMerch.

SoftUp lança sistema de gestão gratuito para 
PMEs

@Há mais de 20 anos desenvolvendo softwares para gestão de 
empresas que atuam com atacado, varejo, indústria e presta-

ção de serviços, a SoftUp está inovando ao oferecer uma solução 
on-line gratuita para o gerenciamento de PMEs: o SistemaGrátis 
(www.sistemagratis.com.br). Já são mais de mil cadastrados na web 
e no aplicativo, que está disponível para Android, cerca de 900. 
Criado em GeneXus, plataforma que automatiza o desenvolvimento 
de aplicativos, o app é o projeto mais expressivo desenvolvido 
pela companhia. “Utilizamos o GeneXus há sete anos por ter alta 
produtividade e baixo investimento.

Comissão Nacional de Valores do Paraguai dá 
aval para operações da Minerworld no país

@A Comissão Nacional de Valores do Paraguai, órgão equiva-
lente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, 

deu aval, nesta quinta-feira (28), para a Minerworld iniciar as 
operações no país. A empresa de administração de investimen-
tos no mercado de moedas digitais e tecnologia de ponta, que 
havia entrado com solicitação há cerca de um mês, recebeu 
aval para realizar a atividade de compra e venda de moedas 
digitais e mineração. Com a inscrição, a Minerworld poderá 
buscar valores no mercado para comprar e vender bitcoins 
em conformidade total com as leis do país. “Isso representa 
um marco. Buscamos as autoridades, que entenderam nosso 
trabalho, a viabilidade da empresa e nossa transparência. Con-
seguimos toda a documentação para poder atuar da melhor 
maneira dentro do Paraguai”, afi rma Cícero Saad, presidente 
da Minerworld. A empresa também enviará documentação 
específi ca para o senado federal paraguaio com o objetivo de 
apresentar um projeto de lei para a regulamentação da moeda 
digital no país que hoje é considerada como “dólar digital”. 
“Por atuarmos com total transparência, queremos estar ao 
lado dos órgãos competentes e da sociedade em geral em cada 
localidade onde estamos presentes”, completa o executivo.

São Paulo, quarta-feira, 04 de outubro de 2017
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Em um mercado cada 

vez mais dinâmico e 

competitivo, é crescente 

o número de empresas 

que investem em 

tecnologias estratégicas 

para otimizar 

tempo, dinheiro e a 

comunicação dentro do 

negócio

Dentre diversas soluções 
existentes, uma ferra-
menta que pode fazer 

total diferença nos processos 
diários é o monitoramento em 
tempo real, de cada atividade, 
dividido por áreas. 

Esse monitoramento ativo 
tem se tornado ferramenta 
indispensável para ajudar na 
gestão de uma empresa, in-
dependente de qual seja seu 
tamanho. Ele é essencial para 
que seja possível estabelecer 
uma comunicação efi ciente 
entre todos os setores, fa-
zendo com que os envolvidos 
possam saber em qual etapa 
um determinado processo 
está. Além disso, essa forma 
de monitoramento chegou 
para corroborar e suprir as 
dificuldades burocráticas e 
exaustivas, já tão comuns em 
diversas empresa, e que impac-
tam negativamente o negócio. 

Mesmo diante dessas van-
tagens, ainda é possível en-
contrar corporações que não 
estão atentas aos benefícios 
da tecnologia e não entendem 
a importância de acompanhar 
cada processo em tempo real. 
Fazendo um jogo de ima-
ginação, você consegue ter 
ideia do quanto uma empresa 
pode ter perdido (em tempo, 
dinheiro e informação) por 
não ter uma ferramenta ativa 
para acompanhar as atividades 
cotidianas? Posso garantir que 
alguns milhões.

Ainda bem que já encontra-
mos no mercado plataformas 
especializadas em oferecer 
soluções que ajudam a cuidar 
de processos e documentos, 
facilitando o acompanhando 
em tempo real de cada fl uxo 

e atividade, além de garantir 
o armazenamento seguro de 
toda documentação na nu-
vem, otimizando processos, 
confi gurando fl uxos e aprova-
ções, criando mecanismos de 
notifi cação e gerenciamento, 
entre outros recursos. Essas 
empresas também disponi-
bilizam equipe especializada 
para gerir as informações, de 
forma rápida e efi ciente, sem 
criar danos aos contratantes.

Desta forma, processos 
considerados difíceis de acom-
panhar, como um simples 
faturamento ou pagamentos, 
fi cam mais fáceis de monito-
rar em tempo real, evitando 
desgastes, multas por atrasos 
ou problemas na entrega do 
produto/ serviço ao cliente 
fi nal. Como exemplo, podemos 
citar concessionárias, que atu-
am com um grande fl uxo de 
dados dos clientes. Por meio 
de soluções de gestão, esses 
players conseguem reduzir, de 
maneira drástica, todo o pro-
cesso burocrático, conectando 
os setores responsáveis entre 
si e acompanhando todas as 
etapas de compra do cliente. 

Vale lembrar que tais ferra-
mentas garantem os workfl ows 
(fl uxos de processo) e segu-
rança da documentação, já que 
tudo fi ca de maneira íntegra 
e armazenada em ambientes 
apropriados para isso, per-
mitindo acesso somente aos 
perfi s de usuários confi gurados 
em cada tipo de processo. Com 
isso, as empresas conseguem 
facilitar o dia a dia de forma 
saudável, otimizar custos, 
acelerar a transformação e, 
consequentemente, aprimorar 
os resultados. Para fi nalizar, 
destaco que os players que 
estiverem atentos às tendên-
cias tecnológicas sairão na 
frente nos quesitos agilidade, 
escalabilidade, custo benefí-
cio, inovação e expansão dos 
negócios.

(*) É CTO da Vianuvem, plataforma 
de gestão de processos que já 

armazenou mais de 48 milhões de 
documentos armazenados por meio 

do software em nuvem.

Você tem acompanhado 
os processos do seu 

negócio?
William Machado (*)

A máxima mercadológica 
de que existe oportunidade 
em cenários de crise parece 
nunca ter sido tão verdadeira 
para o mercado de tecnologia 
da informação brasileiro. Os 
números de pesquisas desen-
volvidas recentemente por 
instituições de grande repre-
sentatividade comprovam que 
espírito comercial dos CIOs e 
CTOs não esmoreceu com o 
cenário da crise econômica e 
política no Brasil: mesmo com a recessão enfrentada pelo país 
em 2016, os gastos e investimentos em tecnologia das empresas 
se mantiveram estáveis como proporção da receita, em 7,6%, 
segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Este movimento 
interno no Brasil faz com que o país ainda desponte entre os 10 
do mundo que mais investem em TI: de acordo com o estudo 
“Mercado Brasileiro de Softwares e Serviços” da ABES (Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Software), em parceria com o 
IDC, o Brasil manteve-se na liderança de investimentos entre os 
países da América Latina – e ainda aponta uma previsão de que 
sua participação aumente em quase 7% para o ano de 2017. Isso 
mostra que, embora os investimentos tenham sido diminuídos 
no último ano, o Brasil ainda ocupa uma posição de extrema 
relevância para o mercado internacional de investimentos em 
tecnologia, estando no patamar de países como EUA e França. 
A este coro de dados positivos se junta o NXTP.Labs, um dos 
principais fundos de investimentos em tecnologia da América 
Latina, com mais de 300 empresas ao redor do mundo, que 
divulgou pesquisa destacando que existem 5 mil empresas 
relevantes de tecnologia na América Latina, das quais, 125 
concentram cerca de US$ 37 bilhões de faturamento. O Brasil 
lidera o ranking com 48% das empresas, seguido por Argentina 
(18%) e México (14%).

 
A que se devem estatísticas que mostram a continuidade 

dos investimentos no âmbito da tecnologia da informação no 
Brasil? Primeiramente, os players do mercado sabem que nada 
dura para sempre e que crises podem criar janelas únicas de 
oportunidade e que os problemas e desafi os de agora, embora 
pareçam complexos podem, mais tarde, parecerem triviais. 

 
Em segundo lugar, hoje mais do que nunca, é universalmente 

sabido que a estratégia usada por uma empresa no que tange in-
vestimentos e gerenciamento de seu ferramental tecnológico in-

fl ui enormemente no sucesso 
ou fracasso que seus negócios 
terão no futuro. Neste cenário, 
as empresas compreendem 
que reside na tecnologia uma 
das poucas alternativas para 
que uma companhia, de forma 
econômica e mensurável, pos-
sa endereçar questões como 
aumento de sua produtividade 
e redução de custos. As em-
presas, dos mais diferentes 
tamanhos a área de atuação, 

já perceberam - algumas da pior maneira - que uma abordagem 
reativa aos investimentos em tecnologia, ou seja, quando inves-
timentos só são realizados quando já estão sob forte demanda 
por defasagem, ou quando são realizados com a mentalidade de 
gastar o menos possível, invariavelmente resultam em desas-
tres que muitas vezes são de difícil recuperação. Este modelo, 
que não muitos anos atrás ainda era bastante recorrente, hoje 
se encontra praticamente em extinção. Empresários, CEOs e 
investidores já compreendem a criticidade que o departamento 
de TI representa para os negócios de uma companhia. 

 
Após uma fase onde muitas empresas sofreram com perdas 

de grandes somas de dinheiro em negócios ou até mesmo 
foram postas para fora do mercado por terem focado seus in-
vestimentos em TI unicamente com o objetivo de sobreviver, 
perceberam que não poderiam competir com players (estes as 
vezes de menor tamanho e com menos tempo de mercado) que 
viram na tecnologia uma forma de aumentar grandemente sua 
produtividade geral e, por consequência, sua competitividade.

 
Como especialista de mercado de uma das principais empresas 

globais de consultoria e tecnologia presente no Brasil há mais 
de 20 anos, percebo que os números das pesquisas divulgadas 
corroboram hoje a ideia que empresas fornecedoras de soluções 
tecnológicas vêm pregando há mais de uma década: de que 
a tecnologia deve ajudar a conduzir negócios e que investi-
mentos no setor proporcionam uma vantagem competitiva no 
mercado. Investir em uma equipe de especialistas que operam 
com ferramentas adequadas ao seu negócio é investir em sua 
infraestrutura de TI de forma consciente, da forma como ela 
foi concebida para existir: otimizando a produtividade e a ren-
tabilidade de sua empresa.

 
(Fonte: Jorge Arduh, CEO da Indra no Brasil)

Investimento em TI é crítico e não pode ser 
adiado: os números não mentem

Breno Riether

A verdade é que não existe uma resposta simples para essa 
pergunta. É preciso levar em conta uma série de fatores, 
que vão desde a diferenciação do produto ou serviço, pas-

sando pela qualidade do atendimento e pelo controle da equipe, 
até chegar à competitividade dos preços.

Na prática, porém, mesmo aquelas empresas que cumprem 
com todos esses requisitos podem não lucrar no fi m do mês. O 
motivo? A falta de uma gestão fi nanceira efi ciente. Nesse caso, 
independente do esforço e do trabalho feito, o retorno adequado 
simplesmente não aparece, e isso acontece porque os problemas na 
administração corroem todo o lucro que poderia ser conquistado. 

Para tirar da frente esses empecilhos que acabam impedindo 
seu negócio de lucrar, duas estratégias são essenciais: controle 
e planejamento. Melhorar a gestão desses dois pontos, adotando 
uma administração profi ssional e focada em resultados, inclui 
considerar os seguintes passos:

1) Mensure o resultado do seu negócio. Faça um plane-
jamento, e estabeleça objetivos futuros para sua empresa, defi -
nindo metas para gerar uma motivação para seguir em frente. 
É importante que neste planejamento estejam listadas todas as 
etapas a serem cumpridas, que devem ser acompanhadas de 
perto para saber se a organização está seguindo o rumo certo, 
de acordo com o que foi planejado. 

Divida o planejamento em estratégico, tático, e de rotina. O 
estratégico consiste em um planejamento de longo prazo (cinco a 
dez anos), e busca dar uma visão global dos objetivos e metas da 
empresa, com base em três premissas: missão, visão e valores. Já 
o plano tático, deve ter planejamento de médio prazo (um a dois 
anos), e ser pensado como um degrau até o alcance das metas 
defi nidas no planejamento estratégico. E, por fi m, o planejamento 
de rotina que contempla as ações de curto prazo, que podem 
ser mensais, trimestrais ou semestrais, afetando diretamente a 
rotina da empresa. 

É importante lembrar que essas três etapas de planejamento 
jamais devem ser consideradas de forma isolada, mas sim alinha-
das e interligadas de maneira consistente. Afi nal, o planejamento 
estratégico direciona o tático que, por sua vez, orienta as ações 
do planejamento de rotina.

2) Identifi que as ferramentas que devem ser acompa-

nhadas. Para aprimorar a administração do negócio, utilizando 
métodos e dados confi áveis, sólidos o sufi ciente para servirem 
de apoio à tomada de decisão, é preciso avaliar as ferramentas 
de gestão que serão utilizadas.

Uma dessas ferramentas é construir um Orçamento coerente 
com sua estratégia. A dica é utilizar a metodologia OBZ (Or-
çamento Base Zero), que considera cada estimativa de custo, 
investimento ou gasto feita pela área responsável, com base em 
objetivos e metas traçados por setor. Dessa forma, evita-se que 
determinadas áreas sejam orçadas para menos ou para mais, 
garantindo maior assertividade no planejamento orçamentário.

Outra ferramenta é o Ciclo Financeiro. Saber em quais períodos 
sua empresa tem mais capital em caixa e em quais ela precisa 
honrar seus compromissos e suas dívidas é fundamental para 
garantir um equilíbrio a longo prazo das contas. Afi nal, perder o 

Sua empresa não lucra? Saiba os motivos
Sua empresa está vendendo bem, e tudo parece estar sob controle e no rumo certo, mas, mesmo 
assim, não sobra nada no fi nal do mês. Este é um problema bastante comum para uma boa parte de 
empresários, que não conseguem entender ou identifi car as razões para não registrar lucro

controle das contas a pagar e a receber é a maneira mais fácil de 
prejudicar seu planejamento orçamentário e bloquear o alcance 
dos seus objetivos. Conhecendo os ciclos fi nanceiros, é possível 
ter mais controle sobre o quadro geral, não perdendo o foco nem 
em momentos de oscilação. 

Os Indicadores de Performance também são ferramentas que 
podem ser utilizadas como um meio para chegar ao lucro. Vale 
frisar que os índices de lucratividade e rentabilidade, embora 
parecidos, têm signifi cados e funções diferentes. A lucrativi-
dade mostra se uma empresa está conseguindo gerar lucro. Já 
a rentabilidade tem a ver com o retorno do investimento feito 
pela empresa. 

O indicador Ebtida (Earnings Before Interests, Taxes, Depre-
ciation and Amortization (EBITDA) ou Lucro Antes de Juros, 
Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA) é uma métrica 
importante para ser avaliada, pois mostra que, embora empresas 
de todos os portes estejam fazendo operações fi nanceiras para 
melhorar sua capacidade de gerar caixa, é preciso ter foco nos 
negócios de fato. 

O indicador Liquidez, ou seja, o capital que a empresa tem 
disponível para honrar seus compromissos a curto prazo, também 
deve ser analisado. Com isso, a empresa consegue ver se tem ou 
não uma boa área de manobra dentro de sua rotina para contrair 
dívidas ou fazer investimentos de emergência. 

3) Avalie se o negócio gera valor. Após ter elaborado os 
planos de negócio, é hora de avaliar se o negócio gera valor, ou 
seja, fazer uma análise da capacidade da empresa em conseguir 
manter a lucratividade em crescimento de maneira equilibrada. 
Para isso, é preciso atingir três pontos principais:

Lucrar mais, mesmo sem investir mais capital: o investimento 
é fundamental para o crescimento dos negócios, mas não é a 
única saída para quem quer gerar valor. O aumento da reputação 
de uma empresa, por exemplo, atrai mais clientes e lucro sem 
elevar os custos. 

Diminuir custos: melhorar e aumentar a produção da empresa 
sem aumentar os custos é um desafi o orçamentário. Mas é sim 
viável alcançar esse objetivo, desde que fazendo a revisão dos pro-
cessos, providenciando inovações e qualifi cando os profi ssionais. 

Investir visando alto retorno: investir em renovação de maquiná-
rio ou em treinamento de profi ssionais é o mínimo que a empresa 
precisa fazer para sobreviver. Para dar um salto de patamar, é 
preciso que os principais investimentos realmente levem a ganhos 
de lucratividade e ao aumento do porte da empresa.

Por fi m, gostaria de ressaltar que cada empresa é uma empresa, 
mas todos os negócios de sucesso têm um fator em comum: uma 
gestão fi nanceira efi ciente e profi ssional. Dê o primeiro passo rumo 
à administração de excelência, e ao conhecimento gerencial, e 
conquiste o tão sonhado lucro.

(*) É Diretor Nacional de Vendas da Sankhya.
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Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. Nesta quarta a Lua forma aspecto negativo com Saturno desde cedo e 
fi ca fora de curso durante todo o dia. Por isso tanto a parte da manhã como a tarde devem ser bastante pesadas. Melhor 
não esperar demais de acontecimentos que podem ter resultado oposto ao que espera. É preciso trabalhar mais e pode 
ser bastante exigido nas suas atividades. Às 17h41 a Lua ingressa em Áries e o astral vai ganhar intensidade. Pode 
estar impaciente e querer resolver todas as questões que fi caram pendentes nos últimos dias imediatamente. Porém o 
melhor é não se precipitar.
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Nesta quarta a Lua forma aspecto 
negativo com Saturno desde cedo 
e fi ca fora de curso durante todo o 
dia. Por isso tanto a parte da manhã 
como a tarde devem ser bastante pe-
sadas. Facilidade em se manifestar 
os sentimentos trazendo boas novas 
nesta quarta. 77/477 – Cinza.

Haverá um ritmo mais acelerado 
devido ao ingresso da Lua em Áries 
no fi nal da noite. Ótimo para comprar 
e vender roupas, acessórios e se 
vestir melhor. Controle as emoções 
e aceite as situações do jeito que elas 
são. Precisa fi car próximo de quem 
te atrai e você ama. 29/429 – Azul.

Mantenha o trato com as pessoas 
e terá bons relacionamentos pes-
soais desde madrugada. Os rumos 
podem mudar até nos menores 
atos e intenções. A disposição nos 
relacionamentos deve ser mantida, 
pois o dia pode acarretar desenten-
dimentos. 60/560 – Amarelo.

Precisam de maior segurança e 
harmonia no seu lar para evitar 
perturbações. Precisa manter o bom 
humor e aproximar-se das pessoas 
que ama. O dia não é bom para as-
suntos de dinheiro, mas benefi cia a 
saúde e o restabelecimento de suas 
energias vitais.  46/546 – Branco.

Melhor não esperar demais de acon-
tecimentos que podem ter resultado 
oposto ao que espera. É preciso 
trabalhar e podemos ser bastante 
exigidos. As viagens e contatos com 
suas raízes fazem muito bem. Fique 
perto dos seus familiares e de pessoas 
que o atraem. 89/589 – Amarelo. 

Terá maior liberdade para agir e 
fazer novas conquistas pessoais 
daqui para frente. Através da orga-
nização e de uma maneira nova de 
agir, a vida fi nanceira deve melhorar 
muito a partir desta quarta, seu dia 
favorável da semana. 95/695 – Verde.

Às 17h41 a Lua ingressa em Áries 
e o astral vai ganhar intensidade. 
Nova atividade e novo rumo serão 
tomados depois que passar o ani-
versário. Pode estar impaciente e 
querer resolver todas as questões 
que fi caram pendentes nos últimos 
dias imediatamente.  21/821 – Verde.

Use a força do pensamento positivo 
para alcançar seus intentos. O dia 
favorece tudo que seja feito com 
grande esforço, valorizando a ação 
e a percepção. Cuidado com con-
fusões evite-as e logo terá maior 
apoio dos que trabalham ao seu 
lado. 47/347 – Azul. 

Para quem deita tarde ou levanta 
cedo é bom aproveitar a madrugada, 
boas conversas e animação. Ótima 
manhã para comprar e vender rou-
pas, acessórios e se vestir melhor. 
Poderá alcançar uma melhor posição 
para aumentar o seu conforto pesso-
al. 09/209 – Marrom.

É um momento em que o humor geral 
está voltado para a extroversão e para 
uma alegria contagiante. Mantenha 
a calma, pois precisa manter-se 
bem-humorado e fi car ao lado de 
pessoas confi áveis e amigas nesta 
metade de semana para sentir-se 
bem. 43/443 – Azul.

Permaneça junto de pessoas que 
levantem seu astral. Propício para 
fazer pedidos e propostas enquanto 
a Lua estiver em seu signo. A quarta 
não é um dia muito favorável à 
relação com as outras pessoas, po-
dendo acarretar desentendimentos. 
34/134 – Verde.

Desde a madrugada, a Lua fora de 
curso aconselha a fazer apenas o que 
foi programado. É um momento em 
que a originalidade, a inventividade 
e a uma fase com novas oportunida-
des e maior motivação para dizer o 
que sente pelas pessoas queridas. 
61/161 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Outubro de 2017. Dia de São Francisco de Assis, São 
Amônio, São Petrônio, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. 
Dia da Natureza, Dia Mundial dos Animais, Dia da Ecologia, Dia 

do Cão, Dia do Poeta, Dia Universal da Anistia e Dia Interameri-

cano do Rádio. Hoje aniversaria a atriz Susan Sarandon que faz 70 anos, 
a cantora Lúcia Alves que nasceu em 1948, o cantor Jon Secada que faz 
54 anos e a atriz Alicia Silverstone que nasceu em 1976. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é prático e determinado podendo ser 
bem sucedido através do trabalho duro e ordeiro. Preocupado com a sua 
segurança quer construir bases sólidas para si e para sua família. Honesto, 
franco, justo precisa superar a tendência a se preocupar demais com o futuro 
e as fi nanças, pois isso pode trazer períodos de instabilidade emocional. 
Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia e recicla-se pela convivência 
com os conceitos sutis e etéreos. Costuma ter inocência natural e viver 
em um mundo muito próprio, adaptando-se ao meio externo por questões 
apenas de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à 
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar 
outra pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. 
Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, 
viagem. Prendê-lo, irá superar difi culdades. Fazer 
parte de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para limpar e proteger a casa: Mantenha três 
dentes de alho descascados dentro de um copo com 
água no ambiente principal de sua casa ou atrás da 
porta da sala. Quando a água fi car turva, jogue-a em 
água corrente e mantenha o mesmo alho, enquanto 
ele se manter branquinho.
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Humor
Na comédia Homem é Tudo 

Igual, Não Vale um Real!, um 
Terapeuta e Palestrante que 
aparenta ser um defensor impar-
cial dos homens, mas que tenta 
de várias maneiras pacificar o 
relacionamento entre homens e 
mulheres, através de situações 
divertidíssimas, e de conselhos e 
exemplos pra lá de controvertidos 
que arrancam muitas gargalhadas. 
Com Guilherme Oliveira.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadei-
ro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129. 
Sábados às 19h. Ingresso: R$ 60. Até 25/11.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Na peça “Hortance, A Velha” mostra uma 
mulher pioneira, empoderada, com uma alma 
livre, a frente do seu tempo e que acabou ven-
cendo diversas barreiras. Entre elas, foi expulsa 
de casa por ser “moderna demais”, tornou-se 
dona de um cabaré que recebeu diversas per-
sonalidades, como Shakespeare, Nero, Getúlio 
Vargas, Stalin, Sartre, Simone de Beauvoir e 
Che Guevara. Agora, quase centenária, revisita 
um apanhado de histórias que viveu e pessoas 
que conheceu. Mas Hortance já está um pouco 
esquecida, devido à idade, e confunde as his-
tórias, os tempos e as biografi as de todos que 
passaram por sua vida. A partir de todas estas 
lembranças, a Velha preenche os dias e reconstrói 
de maneira cômica e emocionante sua própria 
vida, afi rmando a dignidade de envelhecer ten-
do-a vivida por inteiro. Dentro das paredes do 
cabaré, Hortance vive com um amontoado de 
recordações que acumulou ao longo da vida, 
além da companhia da irmã Aliquianni e de um 
gambá. Ao mesmo tempo em que se encontra 
imersa nesse universo particular, ela não está 

Infantil
O espetáculo “Peter Pan” 

reafirma a importância de 
aproveitar a fase infantil, 
mostrando o personagem 
Peter Pan que é uma criança 
e não desejar crescer. Além 
disso, o espetáculo é de fácil 
compreensão para as crianças, 
e agradável para adultos, com 
aventuras na Terra do Nunca 
e muita animação.

Serviço: Teatro Eva Wilma, R. Antônio de 
Lucena, 146,  Tatuapé. Quinta (12) às 16h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 

Diálogos 
Acrobáticos
O espetáculo Vaudeville 

apresenta variedades em que, 
assim como nos cabarés antigos, 
os números circenses fazem 
junções com a poesia, a dança, 
o teatro, a mimica. Vaudeville se 
caracteriza pela singularidade 
na qual os artistas apresentam 
suas habilidades, sem uma 
ligação em comum, propondo 
a junção de pesquisas cênicas 
pautadas no universo do circo 
contemporâneo, e seus núme-
ros estão diretamente ligados 
ao universo particular e íntimo 
de cada artista. As criações 
resultam em belas imagens sur-
realistas desenvolvendo ações 
cotidianas de formas inusitadas.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 
554, Santa Paula, São Caetano do Sul, 
tel. 4223-8800. Sexta (06) às 20h. En-
trada franca. 

Como as religiões 
afetam a sociedade,
a política e até 
mesmo a economia 
de um país?

Investigar isso e outros 
aspectos da obstinação 
religiosa é um dos obje-

tivos de “ANTIdeus”, último 
espetáculo da mostra Teatro 
de Contêiner Convida Carlos 
Canhameiro.Em um paí s in-
determinado seu presidente 
sanciona lei revogando os 
feriados religiosos como fe-
riados nacionais, em respeito 
à  laicidade do governo. Com 
essa premissa ANTIdeus tem 
iní cio e seus desdobramen-
tos entre as mais diversas 
camadas sociais sobre deus 
e a polí tica ou a polí tica de 
deus. Com uma narrativa 
não linear, ANTIdeus apre-
senta uma série de quadros 
mesclando dramaturgia e 
música. A montagem traz 
seis atores no elenco, sendo 
que quatro são músicos e 
marca a estreia do cantor e 

Cena da peça “ANTIdeus”.

O ator Tuca Andrada mostra sua vertente musical no 
show “Orlando Silva - Nada Além”. O ator e cantor presta 
uma homenagem aquele que fi cou conhecido como “O 
cantor das multidões”, Orlando Silva (1915-1978), ídolo 
da Era do Rádio. Composto por 20 músicas marcantes da 
carreira desse grande cantor brasileiro, Tuca vai contando 
fatos e passagens da carreira de Orlando e pontuando a 
importância dele para a música brasileira. No repertório 
Lábios Que Beijei (Orlando Silva/Leonel Azevedo), Nada 
Além (Custódio Mesquita/Mario Lago), entre outros.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300.Terça (10) às 21h. Ingressos: R$  80 e R$ 60.

Tuca Andrada.

Deuses

bailarino Lineker como ator 
no teatro. O enredo gira em 
um jantar entre amigos, que 
discutem como a revogação 
dos feriados religiosos afe-
tariam as principais religiões 
presentes na bíblia cristã,  
islamismo, judaísmo e cristia-
nismo (católico e protestante) 

e também a sociedade. A 
reunião dos amigos é entre-
cortada por solilóquios que 
contam diferentes histórias, 
como um homossexual que 
quer engravidar de um anjo ou 
uma criança assassinada por 
guerras religiosas e também 
a própria visão do presidente 

sobre o decretro eliminando os 
feriados religiosos. Com Pau-
la Mirhan, Marilene Grama, 
Ernani Sanchez, Daniel Gon-
zalez, Lineker e Rui Barossi.

 
Serviço: Teatro de Contêiner Mungunzá, 

R.dos Gusmões, 43, Luz. Sábado (07) a 
segunda (09) às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia).
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Celebre!
A vida deveria ser uma celebração contínua, um festival de 
luzes por todo o ano. Somente então você pode se desen-
volver, você pode fl orir. Transforme pequenas coisas em 
celebração... Tudo o que você faz deveria expressar a si 
próprio; deveria ter a sua assinatura. Então a vida se torna 
uma celebração contínua.

Osho.

G
ug

a 
M

el
gr

al

“Hortance, A Velha”

sozinha, em um dos momentos mais tocantes, 
Hortance vê no público sua companhia como 
clientes do cabaré para recriar essa jornada. 
Com Grace Gianoukas.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 2233, Cerqueira César, 
tel. 3069-2286. Sábados às 21h30 e d omingos 18h. Ingresso: R$ 80. 
Até 29/10.

Cena da peça “Hortance, A Velha”.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRE LUIZ CHAGAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tec.
otica, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/01/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Lucio da Silva e de Maria Aparecida Chagas da Silva. A preten-
dente: CLAUDIA DE CARVALHO BACELAR, estado civil divorciada, profi ssão analista 
fi scal, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (08/09/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Dilermando Sebastião Macedo Bacelar e de Maria Ivaneide de 
Carvalho Bacelar.

O pretendente: FABIANO JOSE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (27/07/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Eliphas Silva e de Creusa Jose Silva. A pretendente: DEISE GALDINO SANTOS, es-
tado civil solteira, profi ssão op.de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adeilton Souza Santos e de Cicera 
Aparecida Galdino.

O pretendente: JOSE CARLITO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Teresina, PI, no dia (27/11/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva e de Maria do Livramento Alves da Silva. 
A pretendente: SILVANA SANTOS E SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Teresina, PI, no dia (01/08/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Agenor dos Santos e de Maria Luiza Bispo da Silva Santos.

O pretendente: LEODIR REGIS TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Terra Nova do Norte, MT, no dia (01/09/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Campolino Tavares e de Laudete Bianchin Tavares. A pretenden-
te: FERNANDA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Genivaldo Alves da Silva e de Jocilene Marques da Silva.

O pretendente: ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1973), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto dos Santos Pereira e de Nilsa Maria dos 
Santos Pereira. A pretendente: VANESSA ROCHA GUIMARÃES, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (25/07/1981), residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adelcy Silva Guimarães e de Vasti Rocha 
Guimarães.

O pretendente: COSME RODRIGUES SILVA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
vigia, nascido em Passagem Franca, MA, no dia (22/06/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nunes da Silva e de Eva Alves da Silva Sousa. A 
pretendente: DEUZIANA RODRIGUES LIMA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Passagem Franca, MA, no dia (01/01/1983), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Gonçalves Lima e de Luiza Rodrigues da Silva Lima.

O pretendente: PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1966), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio França de Oliveira e de Araci França de Oliveira. A preten-
dente: ROSILENE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida 
em Fortaleza, CE, no dia (29/10/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Rodrigues da Silva e de Vilani Lima da Silva.

O pretendente: WEVERSON HENRIQUE JERONIMO, estado civil solteiro, profi ssão la-
vador de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Jeronimo e de Marta Henrique dos Santos Jeronimo. 
A pretendente: VIVIANE BISPO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aux.administrativo, nascida em Bezerros, PE, no dia (27/03/1996), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Aldo Pereira da Silva e de Edileuza Bispo da Silva Pereira.

O pretendente: ANDERSON AUGUSTO ANDRADE DIAS, estado civil solteiro, profi s-
são tecnico segurança do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fabio Augusto Dias e de Sandra 
Andrade Santos Dias. A pretendente: MAÍRA MARCONDES, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (21/10/1989), residente e domici-
liada em Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Celestino Marcondes Neto e de Elaine Sandra 
de Araujo Marcondes.

O pretendente: WILLIAM FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão tecnico em fi bra otica, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1988), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Barbosa dos Santos e de Geane 
Costa Ferreira. A pretendente: SHEILA FLOR DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1986), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Flor dos Santos e de Vera Lucia de Camargo.

O pretendente: JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
ourives, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/11/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Andrade de Azevedo e de Elci de Jesus Souza. A pretendente: 
HILCEANE ROCHA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia (14/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Hildo Barbosa e de Maria Celia Rocha Barbosa.

O pretendente: ANDERSON PEDRO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
assist.tecnico logistico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Emiliano Gomes e de Margarida Otacilia 
da Silva Gomes. A pretendente: MARCELA DA SILVA ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão op.caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1987), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson Luiz de Andrade e de Maria do Carmo da Silva 
Andrade.

O pretendente: MARCIO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edson Lourenço da Silva e de Ereni Barbosa da Silva. A 
pretendente: TALITHA SOUZA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão prendas domés-
ticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Donizeti da Rocha e de Gildalia Ramos de Souza Rocha.

O pretendente: FABIO SOARES CORREIA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Janio da Silva Maia e de Bernadete Soares Correia Maia. A pre-
tendente: DAIANE SANTOS DA GRAÇA, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Jose da Graça e de Maria Jose Nunes dos Santos da Silva.

O pretendente: DIEGO SEVERINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (13/05/1986), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Ramiro Severino dos Santos e de Maria da Conceição 
de Araujo Pereira. A pretendente: STELLA MARY BARBOSA, estado civil solteira, pro-
fi ssão func.pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1982), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eber Barbosa e de Izabel Marco Barbosa.

O pretendente: ELIAS ANDRADE MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão garçom, 
nascido em Santo André, SP, no dia (02/03/1994), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Nildo Souza de Macedo e de Irayma de Jesus Andrade Macedo. A pre-
tendente: GICÉLIA GAMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
Euclides da Cunha, BA, no dia (02/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José da Silva e de Gicelma Reis Gama.

O pretendente: MATHEUS FONTELES FERNANDES DIZ CAPULOT, estado civil soltei-
ro, profi ssão atendente de hospedagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1995), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fernando Diz Capulot e de Eleonora 
Fonteles Fernandes Capulot. A pretendente: MAYARA RAMOS SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/05/1995), 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Laercio Jose da Silva e de Marcia 
Ramos Silva.

O pretendente: BRUNO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão especialista em segu-
rança, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio de Assis e de Rosa de Lourdes Assis. A pretenden-
te: JULIANA PEREIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos 
humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1993), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Piriquito Souza e de Iraci Pereira Dias.

O pretendente: EMERSON DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado de setor, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1981), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Elias de Lima e de Nair dos Santos Lima. A 
pretendente: LEIA EVANGELISTA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Aruja, SP, no dia (30/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Evangelista Santos e de Tereza Maria Evangelista Santos.

O pretendente: IFEANYI EMMANUEL ONWUKIKE, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Uke-Nigeria, no dia (12/06/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Innocent Onwukike e de Ofeoma Onwukike. A pretendente: KA-
MILA SANTOS RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/07/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rodrigo Ribeiro da Silva e de Maria das Graças dos Santos.

O pretendente: CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (05/07/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gilvan dos Santos Pereira e de Cleide Rodrigues dos Santos. A preten-
dente: ALÉXIA SANTOS NAVARRO, estado civil solteira, profi ssão Auxiliar Administrativo, 
nascida em São Bento do Sapucaí, SP, no dia (03/08/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Cláudio César Navarro e de Alice Aparecida Lima dos Santos.

O pretendente: RILTON GABRIEL LOURENTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são jogador de futebol, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1999), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fabio Jose da Silva e de Josiane Laurentino Bezerra. 
A pretendente: PATRICIA NUNES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
telemarkting, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1999), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Levi Lourenço Barbosa e de Anailde Nunes Barbosa.

O pretendente: CLOVIS LEITE ROSA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nas-
cido em Guarulhos, SP, no dia (09/08/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Benedicto Leite Rosa e de Emilia Fusco Rosa. A pretendente: RAQUEL 
DORETEU DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/02/1962), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Cipriano Doreteu da Silva e de Odila Tome da Silva.

O pretendente: ELTON NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em Jacobina, BA, no dia (18/12/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Genesio dos Santos e de Helena Maria Nunes dos Santos. A preten-
dente: JESSICA ARAUJO CAETANO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nasci-
da em Itabuna, BA, no dia (22/01/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Oseas Nascimento Caetano e de Rita de Cassia Bispo de Araujo.

O pretendente: JONNATHAN AQUINO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão toneiro me-
canico, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gesonilton Sousa Lima e de Sandra Regina de Aquino. A pretenden-
te: JESSICA ARRUDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão consultora de negocios, 
nascida em Jundiai, SP, no dia (19/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Mauricio Antonio da Silva e de Roseli Pires Arruda.

O pretendente: EDCARLOS DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão super-
visor de PCP, nascido em Amargosa, BA, no dia (12/07/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edgard Ferreira da Cruz e de Tereza dos Santos Cruz. A 
pretendente: SILVANA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/01/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Arismar da Silva e de Maria Lucia Silva.

O pretendente: EDUARDO LOPES SILVERIO, estado civil divorciado, profi ssão edu-
cador fi sico, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Silverio Filho e de Cristina Lina Lopes Silverio. A 
pretendente: LUCIDENIA FERNANDA FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
educadora fi sica, nascida em Poção, PE, no dia (15/07/1981), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Fernando da Silva e de Maria Jose Felix da Silva.

O pretendente: ANTONIO PAULO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em Colinas, MA, no dia (29/08/1975), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Batista da Silva e de Luzia da Silva Batista. 
A pretendente: MARIA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vigilante, nascida em Colinas, MA, no dia (29/06/1978), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luis Francisco de Oliveira e de Maria de Lourdes Nunes de Oliveira.

O pretendente: AUREO LEANDRO ALVES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Feitosa de Matos e de Maria Lucia Alves de Matos. A 
pretendente: ALESSANDRA APARECIDA VALERIO, estado civil divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1976), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastiao Benedito Valerio e de Cecilia Russo Valerio.

O pretendente: FELIPE GOMES BELLI, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Belli e de Joana D´ Arc Gomes Nascimento Belli. A 
pretendente: GABRIELA NEVES DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão aj.garçom, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gerson de Matos e de Lindinaura das Neves.

O pretendente: ALEXANDRE PINTO PACHECO, estado civil solteiro, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1972), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Octavio Pinto Pacheco e de Maria Peres Gonçalves. A 
pretendente: FRANCISCA CUNHA BARROZO, estado civil solteira, profi ssão lider de 
conservação, nascida em Cruzeiro do Sul, AC, no dia (26/12/1970), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Martins Barboza Barrozo e de Izabel Calixta da Cunha.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA GARCIA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão frentista, nascido em Suzano, SP, no dia (10/05/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Celso de Oliveira Garcia e de Magali de Souza Garcia. A preten-
dente: RUTH LOUSADA ALVIM, estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Eli de Sousa Alvim e de Jaciara Lousada Alvim.

O pretendente: DIOGO DE FREITAS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão aux.
faturamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ubirajara de Paula Francisco e de Marly Silva de Freitas 
Francisco. A pretendente: MICHELE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Ribeiro e de Joana Maria de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: GELSON VENTURA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Ventura Gomes e de Maria dos Reis Rocha Gomes. 
A pretendente: CAROLINE NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Rodrigues Pereira e de Debora 
Nascimento dos Santos Pereira.

O pretendente: PETERSON GUSTAVO NOGUEIRA LEITE, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em Santo André, SP, no dia (12/06/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Diogene Nogueira Leite e de Severina Maria Nogueira. A pre-
tendente: TAMIRES BUZINARO DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Alvino de Barros e de Zelmira Buzinaro Crescencio.

O pretendente: ALEXSANDRO GARCIA BORGES DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1995), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Borges de Araujo e de Marcia Garcia San-
tana. A pretendente: TATIANE BORGES FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (22/05/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Figueiredo e de Maria Jose Borges da Silva.

O pretendente: JUCICLEITON DOS SANTOS ROSENDO, estado civil solteiro, profi ssão 
ofi cial de rede, nascido em Palmeira dos Indios, AL, no dia (13/02/1991), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Rosendo e de Maria Janira dos Santos Rosendo. A 
pretendente: THAIS EVELIN APARECIDA DA SILVA BRAZ E SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora, nascida em Suzano, SP, no dia (17/01/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Regina Celia da Silva Braz.

O pretendente: JACKSON BEZERRA DE LUCENA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Lucena e de Francisca Bezerra de Lucena. A 
pretendente: THAMIRES CRISTINA ALQUIMIM DOS SANTOS PIMENTEL, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Rubens da Costa Pimentel e de Eliete 
Alquimim dos Santos.

O pretendente: WENDEL ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão op.tele-
marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Jose Ribeiro e de Ana Paula de Andrade. A pretendente: 
GLAUCIENE VILLAMARIM DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão op.telemarke-
ting, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Guilhermino de Oliveira e de Glaucia Villamarim Santos de 
Oliveira.

O pretendente: GUILHERME MARTINS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de suporte de T.I., nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1991), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter José Ferreira e de Dulcinéia Martins Ferreira. 
A pretendente: RAFAELLE MONIQUE GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1986), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Tarcisio da Silva e de Jane 
Margareth Gonçalves da Silva.

O pretendente: WAGNER PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1975), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Otavio Pereira da Silva Filho e de Valdenir Prevideli. A pretendente: CLAU-
DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Presidente Venceslau, SP, no dia (02/11/1971), residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, fi lha de Jose Andre de Oliveira e de Edite Pereira de Oliveira.

O pretendente: GENALDO FELICIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecni-
co em eletronica, nascido em Rio Largo, AL, no dia (10/07/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Feliciano da Silva e de Hilda Ferreira da Silva. A pre-
tendente: CRISTIANE LEONEL DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1979), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Cicero Lino da Silva e de Maria de Lourdes Leonel da Silva.

O pretendente: PAULO BORGES REBELLO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Borges Rebello e de Marcia Batista da Silva Rebello. A 
pretendente: KATHLEEN ARAUJO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/2000), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Adenildo Barbosa e de Normangela Pereira de Araujo Barbosa.

O pretendente: DOUGLAS GUILHERME DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Josias Clementino da Silva e de Eliana Conceição Guilherme da 
Silva. A pretendente: RAFAELA NOVAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão as-
sistente de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ismael da Silva e de Ilza Rita Novaes Ramos.

O pretendente: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profi ssão tecnico 
segurança do trabalho, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/10/1969), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Vicente de Oliveira e de Zilda Maria de 
Oliveira. A pretendente: ALINE RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/02/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Rodrigues de Sousa e de Noeli Pedroso dos 
Santos Sousa.

O pretendente: EVANDRO SANT´ ANA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão promo-
tor vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Dias da Rocha Filho e de Marlene Sant´ Ana Frenhan 
Rocha. A pretendente: ELIANA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1978), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Bonfi m dos Santos e de Vera Lucia Miranda 
dos Santos.

O pretendente: DANIÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão en-
canador industrial, nascido em Serra Talhada, PE, no dia (27/02/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Donizete Pessôa de Oliveira e de Hildenice Araújo 
de Oliveira. A pretendente: DARLENE DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1990), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Ferreira de Lima e de Maria de Lurdes da 
Silva Lima.

O pretendente: RICARDO ROCHA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Julio Rocha de Santana e de Aureliana Maria de Santana. 
A pretendente: NEMIA LIA LOURENÇO SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
op.telemarkerting, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1985), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Kleber de Souza Silva e de Gercina Lourenço 
de Oliveira.

O pretendente: EMERSON INFANTINI SORIANO, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alcocer Soriano e de Neide Infatini Soriano. A preten-
dente: SILVANA SANTANA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/03/1980), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Juvenal João de Santana e de Brasilina de Sena Santana.

O pretendente: LEANDRO JULIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Alvaro Sousa da Silva e de Sandra 
Maria Julio. A pretendente: GRAZIELE DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1993), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudemiro Domingos da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: REVERSON DA COSTA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1996), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Nogueira Santana e de Maria Divina da Costa 
Santana. A pretendente: TAINETE COSTA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
aux.produção, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (22/02/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jesulino Santana Costa e de Maria Aparecida 
da Costa Santana.

O pretendente: ALAN VAGNER GOMES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1992), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Teixeira e de Iracema Gomes de Souza. 
A pretendente: RAÍSSA SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente de negocios junior, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (27/12/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Altair Nogueira de Carvalho e de 
Elaine Batista dos Santos de Carvalho.

O pretendente: FELIPE DE MELO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Fernandes Gonçalves Graciliano e de Maria Jose de Melo Gonçal-
ves. A pretendente: LETICIA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1994), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Rodrigues da Silva e de Silvia 
Aparecida Vicente.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira de Oliveira e de Conçeicao Aparecida Re-
berte Sanches de Oliveira. A pretendente: JULIANA LIMA MARQUES, estado civil 
solteira, profi ssão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amauri Donizetti Marques e de Francisca 
Lima Marques.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ismael Pereira Magalhães e de Deodete Mariano de Oliveira 
Magalhães. A pretendente: GABRIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leo Aparecido dos Santos e de Marcela Ca-
valcante dos Santos.

O pretendente: FABIO BENIGNO DA CRUZ, estado civil: solteiro, profi ssão: vendedor, 
bascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Emilio Benigno da Cruz e de Arabela da Luz Cruz. A pretendente: FLA-
VIANA FERREIRA GONÇALVES, estado civil: solteira, profi ssão: analista fi nanceiro, 
nascida em Mauá, SP, no dia 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

No entanto, restam dúvidas de como isso será feito, já que 
o referendo não foi ainda validado pelo parlamento. A 
Lei de Transitoriedade, que tem por objetivo garantir a 

segurança jurídica e administrativa catalã durante o processo 
de transição da Catalunha a um Estado independente, foi 
suspensa pelo Tribunal Constitucional.

No entanto, Carles Puigdemont, chefe do governo catalão, 
continua insistindo na legalidade do referendo e ainda não 
explicou claramente como pretende fazer a transição, sem o 
reconhecimento do governo espanhol. Ele afi rmou que o mo-
mento político requer mediação internacional e que se “deve 
restaurar a normalidade institucional alterada por decisões 
desproporcionadas do governo espanhol; a violência policial 
e a restrição das liberdades devem ser interrompidas, e deve 
ser criado um clima de distensão que favoreça essa mediação 
que deve ser leal e sincera”.

O presidente catalão afi rmou que espera que a União Euro-
Protestos aumentaram depois da decisão da Justiça de proibir a 

consulta popular e prender organizadores.

Governo catalão insiste em legalidade
de referendo favorável à independência

O governo da Catalunha insiste que o referendo de domingo (1º), em que 90% dos votos foram favoráveis à independência catalã, foi válido e afi rma que 
iniciará o processo de transição
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ele, doméstico e sim europeu. “É um grito, não só ao nível da 
Catalunha ou do Estado, mas também internacional, que há 
uma necessidade de mediação”, para a qual “devemos estar 
preparados, e o Governo espanhol também, e se aparecem 
atores que se prestam e podem facilitar, será irresponsável 
não aproveitá-lo”.

Por outro lado, Mariano Rajoy, presidente espanhol, já afi r-
mou que não reconhecerá o referendo e que sua ilegalidade 
é indiscutível. Mas Rajoy parece estar indeciso sobre qual 
estratégia usará para lidar com a situação e vem se reunindo 
com líderes de outros partidos para decidir o que será feito.

Uma opção é o artigo 155. O texto diz que se uma comu-
nidade autônoma não cumprir com as obrigações da consti-
tuição, o governo poderá adotar as medidas necessárias para 
obrigar aquela comunidade ao cumprimento forçado de tais 
obrigações (ABr). 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: OSWALDO EMILIO QUISBERT ROJAS, estado civil divorciado, profi s-
são mecanico, nascido em La Paz, no País da Bolivia, no dia 08/08/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julian Quisbert Ticona e de Julia Rojas 
Ramos. A pretendente: VANESSA GONZALES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de acabamento, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/09/1997, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudiel Jose dos Santos e de 
Evanilda Gonzales de Souza.

O pretendente: SANDRO CIRQUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Sebastião Laranjeiras, BA, no dia 01/10/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Pereira da Silva e de Adelina Cirqueira da 
Silva. A pretendente: THAIS LUANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 07/09/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edmilson José da Silva e de Maria José Marcolino da Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MAURINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de refrigeração, nascido em Poá, SP, no dia 08/10/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Maurino Junior e de Marcia Pereira Moitinho Mau-
rino. A pretendente: DYELLY SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonomo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 03/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edvaldo de Souza Oliveira e de Lenilda Pereira da Silva.

O pretendente: WENDEL PIMENTEL BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido em Tucano, BA, no dia 14/02/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Guedes Bastos e de Arlete Pereira Pimentel. A pretendente: 
REGIANE LUCAS SILVA JACOBINA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06/03/1993, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha 
de Edmilson de Jesus Jacobina e de Nilza Lucas Silva.

O pretendente: PEDRO CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/03/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Pedro dos Santos e de Neila Baptista Carvalho 
dos Santos. A pretendente: ANNA LUIZA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em Wenceslau Guimarães, BA, no dia 25/03/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Guimarães e de 
Jeane Santos da Silva.

O pretendente: EVANILDO ROCHA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Montes Claros, MG, no dia 12/08/1995, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Evanildo Rocha e de Josefa Lucimar Guimarães Rocha. A 
pretendente: JAMILY OLIVEIRA RODRIGUES LOPES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Rodrigues Lopes e de Josete Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/05/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aldemir Pereira da Silva e de Jovania Alves da Silva. A pretendente: 
TAINA MARIANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 30/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Isaias Mariano dos Santos e de Terezinha José dos Santos.

O pretendente: DANILO DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão açouguei-
ro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 28/02/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Ribeiro Soares e de Marina Pereira dos 
Santos. A pretendente: TATIANE DOMINGAS ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia 10/06/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Araújo da Conceição e de Maria 
Aparecida Domingas.

O pretendente: PETERSON APARECIDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
encanador, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/07/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcebiades Aparecido Pereira e de Monica de Moraes. 
A pretendente: JOYCE SILVA MONTENEGRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 28/10/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Alves Montenegro e de Silvana Maria da 
Silva Alves Montenegro.

O pretendente: GLAYDSON CANDIDO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão cabe-
leireiro, nascido em Poá, SP, no dia 07/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Maria e de Maria da Consolação Candido Batista. A 
pretendente: THAYSA GABRIELI DA CRUZ LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/06/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lopes de Lima e de Maria Aparecida da Cruz Lima.

O pretendente: TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/11/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarcisio Jose de Oliveira e de Dilma Dantas dos Santos. 
A pretendente: LESLIE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Salvador, BA, no dia 15/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Renato Cerqueira dos Santos e de Valdete dos Santos Oliveira.

O pretendente: ALAN SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão almoxarife, 
nascido em Minas Novas, MG, no dia 17/08/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alcides Soares dos Santos e de Florinda Alves Soares Santos. A 
pretendente: NEIDE LEITE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Minas Novas, MG, no dia 13/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alexandre Ferreira de Sousa e de Maria das Dores Borges Leite Sousa.

O pretendente: EMERSON LUÍS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 24/06/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton Luiz de Souza e de Maria Aparecida de Souza. A pretendente: 
THAYS SANTANA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Santos, SP, no dia 23/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edson Luis Barbosa e de Beatriz Barbara Santana.

O pretendente: RAFAEL MESSIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/04/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Messias da Silva e de Marlene da Silva. 
A pretendente: TALITA APARECIDA SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de call center, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/07/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Elpidio de Souza e de Helenita 
de Oliveira Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE GODOY SOARES, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado de contabilidade, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/05/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Alexandre Soares e de Angelina 
de Godoy Soares. A pretendente: ADRIANA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/01/1974, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Silva e de Maria Aparecida 
Barbosa da Silva.

O pretendente: FERNANDO LACAVA JULIAN, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de pre-vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/04/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Pedroso Julian e de Eliza Lacava Julian. 
A pretendente: JANE KELLY LIBORIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista telecom, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/10/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Liborio dos Santos e de Eremita Mariano.

O pretendente: RUDNEI DIONISIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 16/09/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira Silva e de Maria de Lourdes Dionisio. A pretendente: 
ALINE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 08/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Franceneti de Oliveira.

O pretendente: ERNANDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 26/08/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sueli Lizalda de Oliveira. A pretendente: LUCIMARA RIBEIRO CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/03/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agostinho Carvalho dos 
Santos e de Abigail Ribeiro Carvalho.

O pretendente: THIAGO BORDALO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 27/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Silva Moreira e de Miriam de Fatima Herrera Bordalo Moreira. 
A pretendente: JESSICA PEREIRA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 29/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ilton Batista e de Ivonete Pereira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE GALVÃO DE ANDRADE COSTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão músico, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/01/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Galvão Costa e de Girlene Andrade de Oliveira. 
A pretendente: MARILÚ LEAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 23/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ademarison dos Santos e de Maria de Fatima Leal dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ALVES DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/01/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Carvalho e de Lidia Alves de Carvalho. A 
pretendente: BRUNA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de call 
center, nascida em São Paulo, SP, no dia 21/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Ferreira da Silva e de Cicera Correia Lima.

O pretendente: DIÊGO PEREIRA SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial 
eletricista, nascido em Esmeraldas, MG, no dia 20/01/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Medeiros dos Santos e de Izabel Pereira de Souza. 
A pretendente: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 15/01/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Bispo de Oliveira e de Simone Cristina dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOSUEL LUDUGERO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mestre 
de obras, nascido em Yolanda, PR, no dia 12/08/1968, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cicero José da Silva e de Maria Ludugero da Silva. A pretendente: 
SONILENE MARIA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Alto Longá, PI, no dia 27/04/1972, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Silvino da Silva e de Joana Venancia da Conceição.

O pretendente: DURVALINO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Castro Alves, BA, no dia 12/05/1970, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Candido de Oliveira e de Nicanor Santos de 
Oliveira. A pretendente: IVONI DOS SANTOS SARDINHA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Camaçari, BA, no dia 27/07/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bispo Pereira Sardinha e de Andrelina dos Santos Sardinha.

O pretendente: SANTIAGO LUÍS DE CASTRO GAIA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia 20/02/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Claudio de Castro Gaia e de Edina Souza Queiroz 
Gaia. A pretendente: MONICA DE SOUZA FIGUEREDO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia 26/03/1987, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Braz de Souza Figueredo e de Maria do Carmo Figueredo.

O pretendente: IVO AMÉRICO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 09/09/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Américo da Silva e de Rita Ismenia da Silva. A pretendente: LUCIANA 
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de CPD, nascida em Osasco, 
SP, no dia 06/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Bartolomeu José da Silva e de Maria Vilani Marques da Silva.

O pretendente: RAFAEL FRANCISCO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão me-
talurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/07/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Francisco de Moura e de Eliane Maria De Moura. 
A pretendente: PRISCILA BARROS DANTAS, estado civil solteira, profi ssão back offi  ce, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 03/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Monteiro Dantas e de Terezinha de Barros Dantas.

O pretendente: JOÃO LUIS ARAUJO TEODORO DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profi ssão montador, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/05/1985, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Verter de Araujo Teodoro de Souza e de Maria 
do Rosario de Souza. A pretendente: ANDREZA SANTOS MELO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/03/1995, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto de Melo e 
de Andréa dos Santos.

O pretendente: DAVID MAXIMO FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão, nascido em 
Suzano, SP, no dia 02/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rozalino Maximo da Fonseca e de Joelma da Costa Fonseca. A pretendente: 
DÉBORA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão, nascida em Suzano, SP, 
no dia 01/05/1993, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Claudenor Francisco 
da Silva e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: RAFAEL BESSONI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/06/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Teixeira da Silva e de Edina Bessoni da Silva. A 
pretendente: CHINIAMARA MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi s-
são cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/11/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Medeiros dos Santos e de Marilene 
Conceição dos Santos.

O pretendente: CHRISTOPHER GOUVEIA FRANCO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em Santa Isabel, SP, no dia 20/11/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Gouveia Franco e de Maria Stael Gouveia Franco. 
A pretendente: THAIS SOUZA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 27/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Sales Costa e de Vanilda Ramos Souza Costa.

O pretendente: EXPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
mecanico, nascido em Acopiara, CE, no dia 15/04/1954, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes Pedro do Nascimento e de Maria Estelita de Jesus. 
A pretendente: MARIA DAS DÔRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão copeira, 
nascida em São Miguel dos Campos, AL, no dia 20/02/1962, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Otavio dos Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: ANDERSON BRUNO RODRIGUES GUERRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de logistica, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia 13/11/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosinete Rodrigues Guerra. A pretendente: 
CAMILA VIANA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão consultora fi nanceira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 12/04/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Ferreira da Cruz e de Valdirene Luzia Viana.

O pretendente: ALEX SANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logis-
tica, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adão Augusto da Silva e de Sylvia Alves da Silva. A pretendente: 
CLAUDIA SIEBRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em 
Crato, CE, no dia 22/02/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Sabino da Silva e de Luiza Maria de Lima.

O pretendente: ADILSON JOÃO FIDELIS, estado civil solteiro, profi ssão mestre de obras, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 31/01/1964, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Faustino Fidelis e de Socorro Maria Fidelis. A pretendente: CELIA 
CRISTINA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 27/09/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Barros de Sousa e de Maria Odete de Sousa.

O pretendente: VINICIUS DE SENA FORTUNATO, estado civil divorciado, profi ssão pastor 
evangelico, nascido em Itabuna, SP, no dia 06/02/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Lima Fortunato Pereira e de Maria Regina 
de Sena Fortunato. A pretendente: ANA PAULA LIMA BOMFIM, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/06/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zefi rino Missias Bomfi m e de Maria Luiza Lima Bomfi m.

O pretendente: IVAN SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 07/07/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ivan Santos e de Dirce Vieira Pessoa Santos. A pretendente: CLAUDIA DA 
SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia 19/02/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delfi no 
Nascimento Alves e de Nelci da Silva Alves.

O pretendente: MAICON WILLIAM PINHEIRO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em Arujá, SP, no dia 31/07/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Barbosa e de Vera Lucia Pinheiro. A preten-
dente: ROSANA ALVES DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 24/08/1976, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ramiro Jose de Carvalho e de Cicera Alves de Carvalho.

O pretendente: ISAC VIRIATO VARJÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Guarulhos, SP, no dia 14/07/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Isac Teixeira Varjão e de Eurides 
Olivia Viriato. A pretendente: JENNIFER DA SILVA ANTONIO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/06/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio Antonio e de 
Solange Alvino da Silva.

O pretendente: ÉVERTON ESTANISLAU DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
divulgador de marketing, nascido em S\ão Paulo, SP, no dia 10/01/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto da Silva e de Mercia 
Maria Estanislau da Silva. A pretendente: ANA LUIZA MARTINS DE FREITAS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Belo Horizonte, MG, no 
dia 03/05/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito 
Martins Filho e de Juliana Lina de Freitas.

O pretendente: LUIZ SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Cícero Dantas, BA, no dia 13/12/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Ângela Silva dos Santos. A pretendente: 
VANUSA FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Espinosa, MG, no dia 07/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Leodilio Fernandes de Sousa e de Luzia Maria de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/12/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Inacio dos Santos e de Edenice 
Aparecida de Carvalho. A pretendente: ANDRÉA BRAZ DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora de caixa, nascida em Jaguaquara, BA, no dia 05/01/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Calixto dos Santos 
e de Angela Maria Braz dos Santos.

O pretendente: LUCAS PEREIRA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 21/04/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdite Alves Bispo e de Zenilda Pereira Nascimento. A pretendente: 
DAYSE GABRIELLE DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão operador 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/02/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Jose Barbosa e de Grace Meire dos Santos.

O pretendente: JOSÉ GILVANI DE SOUSA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
ourives, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/08/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Neto e de Francisca Maria Belo de Sousa. 
A pretendente: PATRÍCIA ALVES MENEZES DA LUZ, estado civil viúva, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/07/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izack Elias de Menezes e de Cleonice Alves dos 
Santos Menezes.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/04/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Cecilia Pereira dos 
Santos da Silva. A pretendente: JULIANA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/10/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José João dos Santos e de Maria de 
Lourdes Correia Souza Santos.

O pretendente: RODRIGO MOURA MARTINS TABAJARA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Curitiba, PR, no dia 28/09/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Martins Tabajara e de Joana Pereira Moura. A pretendente: 
CLÁUDIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 17/12/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Pereira da Silva e de Maria de Fátima Gomes da Silva.

O pretendente: PAULO JOSÉ DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José de Andrade e de Josefa Mariana de Andrade. A pretendente: 
VALQUIRIA BIBIANO SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 08/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Laerte Serafi m e de Maria Bibiano da Silva.

O pretendente: VALDINEY APARECIDO DE PÁDUA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Ribeirão do Pinhal, PR, no dia 05/05/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Aparecido de Pádua e de Zulmira Monteiro de 
Pádua. A pretendente: PEDRINA DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Baixio, CE, no dia 02/10/1969, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Dias da Silva e de Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 09/11/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Esmeralda de Jesus Santos. A pretendente: JENIFER DA SILVA MATOS, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/10/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaldo de Jesus Matos e 
de Kelly Cristina da Silva.

O pretendente: EWERTON BISPO MARCHETTO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/03/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Nogueira Marchetto e de Mariselma 
Santos Bispo Marchetto. A pretendente: ELISAMA RODRIGUES DE ARAUJO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 31/03/1999, residente e 
domiciliada neste distrtio, São Paulo, SP, fi lha de Israel Chaves de Araujo e de Adriana 
de Fatima Rodrigues de Araujo.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS SILVA REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/07/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Dias Reis e de Vilma dos 
Santos Silva. A pretendente: PAULA ALEXANDRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/10/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estacio Pereira da Silva e de 
Severina Maria da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/08/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gilberto dos Santos e de Maria Aparecida 
Ferreira dos Santos. A pretendente: STEPHANIE BIANCA DE SOUZA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 24/01/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Messias da Silva e de 
Marilsa Aparecida de Souza Valin.

O pretendente: LOURIVAL DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 21/01/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Vitor de Souza e de Margarida de Andrade Sousa. A pretendente: MARCIA 
FRANCISCA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 06/02/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Orilio Antonio dos Santos e de Ana Francisca de Jesus dos Santos.

O pretendente: HELDER MATIAS LEITE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de em-
balagem, nascido em Jati, CE, no dia 13/04/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Eudes Matias Leite e de Maria Aparecida Matias da Silva. A 
pretendente: ARIANA AGUIAR DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia 19/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lorival Vieira da Silva e de Adriana de Aguiar Souza Silva.

O pretendente: MARCELO MARTINS PAIXÃO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/03/1968, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Aleixo Paixão e de Oraide Martins Paixão. A pretendente: 
MARTA HELENA GARCIA PAIXÃO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Brauna, SP, no dia 30/10/1967, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo José Garcia e de Maria Martins Garcia.

O pretendente: WALLACE APARECIDO XAVIER DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/05/1989, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Cordeiro dos Santos e de Juci-
dalva Xavier da Silva. A pretendente: ANDRESSA PIMENTEL BESERRA, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/12/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pimentel Beserra e de Laurita 
Maria Pimentel Beserra.

O pretendente: LEONARDO SILVA E CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de refrigeração, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 12/02/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Cezar Spinola e Castro 
e de Donata da Silva. A pretendente: NATHALY GUIMARAES VERDUGO, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/10/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Bertoni Verdugo e de Marcia 
Pinho Guimaraes Verdugo.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Gomes Cardoso e de Marta Rodrigues. A pretendente: 
JACQUELINE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia 22/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Jose dos Santos e de Edite Maria da Silva Santos.

O pretendente: ARMANDO GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 09/04/1964, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Anibal Silva e de Luzia Gomes Silva. A pretendente: ELIZANIA 
FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Belo Jardim, PE, no dia 15/12/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celino Felix dos Santos e de Maria José Ferreira de Andrade.

O pretendente: ANTONIO IVÂNIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Triunfo, PE, no dia 23/05/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira de Lima e de Sebastiana Pereira de Lima. A pretendente: 
IZABEL MARIA DO AMARAL SAMPAIO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Custódia, PE, no dia 04/08/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Daniel Barboza do Amaral e de Maria Izabel do Amaral.

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 documento, feito pelo Escritório Australiano de Segurança 
no Transporte (ATSB, a sigla em inglês), que lidera a busca 
juntamente com a China e a Malásia, manifestou “profunda 

tristeza por não ter localizado o avião, nem tampouco as 239 vítimas 
que estavam a bordo e que continuam desaparecidas”.

O relatório fornece detalhes da busca pelo MH370 e o trabalho reali-
zado pela Austrália no rastreamento submarino, em uma área de 120 mil 
quilômetros quadrados (km²) no Oceano Índico, nas margens ocidentais 
da Austrália, sem encontrar o avião. “É um esforço sem precedentes e 
houve uma resposta extraordinária da comunidade global”, destacou, 
em comunicado, Greg Hood, da ATSB. Ele destacou o alto padrão e 
profi ssionalismo envolvidos no trabalho.

Em meados de agosto, relatórios da Geoscience Austrália e da Or-
ganização para a Investigação Industrial e Científi ca do Consórcio de 
municípios da Austrália (CSIRO, sigla em inglês) sugeriram que o avião 
está em uma área de 25 mil km² do Oceano Índico, ao norte de onde 

O desaparecimento do voo MH370, da Malaysia Airlines, com 239 

pessoas a bordo, no dia 8 de março de 2014, é “quase inconcebível”.

Desaparecimento do avião da Malaysia “é quase inconcebível”, diz relatório
O desaparecimento do voo MH370, da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, no dia 8 de março de 2014, é “quase inconcebível” e “socialmente 
inaceitável na aviação moderna”, diz o relatório fi nal sobre o caso, publicado nesta terça-feira (3) na Austrália

inicialmente foi procurado. O avião da Malaysia Airlines desapareceu 
dos radares no dia 8 de março de 2014, 40 minutos após a decolagem 
em Kuala Lumpur, seguindo para Pequim, depois de serem apagados 
os sistemas de comunicação, de acordo com a investigação ofi cial.

Nele viajavam 239 pessoas, sendo 154 cidadãos chineses, 50 malaios 
(12 formavam a tripulação), sete indonésios, seis australianos, cinco 
indianos, quatro franceses, três americanos, dois canadenses, dois 
iranianos, dois neozelandeses, dois ucranianos, um holandês e um 
russo. Os especialistas verifi caram, com base nos dados disponíveis, 
que o avião caiu em uma área remota do Índico e foi buscado em 
uma área de 120 mil km², mas sem sucesso.

Partes do MH370 foram recuperadas em Moçambique, na África 
do Sul, nas Ilhas Mauricio, na Ilha da Reunião (França) e em Pemba 
(Tanzânia), conforme confi rmado por testes de laboratório. A busca 
na área foi suspensa no dia 17 de janeiro, até que apareçam provas 
sólidas que permitam a retomada das operações (Agência EFE).
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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 

Empresas & Negócios

        

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:

LUCAS PEIXOTO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido 
em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/216.FLS.030 DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/11/1994), residente e 
domiciliado Rua Morubixaba, 03, Viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manuel Genario Laurentino da Cruz e de Marilene de Melo Peixoto Oliveira. THAINÁ 
CAROLINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/268.FLS.231-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete (03/01/1997), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 03, 
Viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Édija Severina dos Santos.

SIDNEI APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Arujá, neste Estado (CN:LV.A-45,FLS.07Vº ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (13/02/1989), residente e domiciliado 
Rua dos Motoristas, 27, Jardim Itaquá, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, fi lho de Pedro Bento da Silva e de Nadir Rita da Silva. JANAINA ANDRADE SA-
LUSTIANO, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública, nascida em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta 
e seis (09/03/1986), residente e domiciliada Rua Juarez Fagundes, 217, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hélio Salustiano e de Vera Lucia 
Dartibale Andrade Salustiano.

MARIO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido 
em Cabo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-43,FLS.105 RIBEIRÃO/PE), Cabo, PE no dia 
treze de junho de mil novecentos e setenta e três (13/06/1973), residente e domiciliado 
Rua Mato Grosso, 23, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Amaro Manoel da Silva e de Maria das Neves Rodrigues da Silva. RENATA GONÇALVES 
GABRIEL, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Distrito de Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A-56,FLS.224-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (16/11/1982), 
residente e domiciliada Rua Mato Grosso, 23, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de David Gabriel e de Maria Aparecida Gonçalves Gabriel.

DHANIEL NATUMI, estado civil divorciado, profi ssão micro empresário, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e 
quatro (01/03/1974), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 90, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Massau Natumi e de Yaeko Natumi. SÔNIA MANDUCO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar e técnico de enfermagem, nascida em Subdistrito Casa 
Verde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e setenta e 
quatro (09/04/1974), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 90, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Antonio Manduco e de Luzia Candida Manduco.

CARLOS HENRIQUE DE JESUS CARDEAL, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-
-51,FLS.514-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e três (04/11/1993), residente e domiciliado Rua Professor 
Hasegawa, 1561, bloco I, apartamento 51, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Robson Rodrigues Cardeal e de Cristiane Aparecida de Jesus. BERENICE 
BARBOSA DIAS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nas-
cida em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A 279,FLS.182-BUTANTÃ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
sete (25/11/1997), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco 
F, apartamento 21, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juliano Dias e 
de Jailda Barbosa Dias.

ALCIDES ARAUJO DE FREITAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.134V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta (08/08/1980), 
residente e domiciliado Rua Quadrinhos de Amor, 05, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alcides Araujo de Freitas e de Raimunda Maria de Freitas. CINTIA 
SOUZA ASSUNÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/233.FLS.189-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (15/11/1987), residente e domiciliada 
Rua Quadrinhos de Amor, 05, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Salvador Matos Assunção e de Iléia Souza dos Santos.

NILTON NOBRE DE SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarujá, neste Estado (CN:LV.A-57,FLS.235Vº GUARUJA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de junho de mil novecentos e noventa e três (11/06/1993), residente e domiciliado 
Rua Augusto Carlos Bauman, 485, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nil-
ton Nobre de Souza e de Maria Janete da Silva Souza. RARIANE CINTRA BARBOSA 
RANDI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Franca, neste Estado 
(CN:LV.A-203,FLS.227 FRANCA/SP), Franca, SP no dia vinte e três de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (23/01/1995), residente e domiciliada Rua da Liberdade, 
710, Jardim Califórnia, Franca, neste Estado, Franca, SP, fi lha de Luiz Donizete Randi e 
de Sara Cintra de Andrade Barbosa.

WALDIR VIEIRA CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Presidente Wenceslau, neste Estado, Presidente Wenceslau, SP no dia sete de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete (07/11/1967), residente e domiciliado Rua Kleber 
Rocha Barduco, 58, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Cardoso 
de Jesus e de Osvalda Vieira Cardoso. SUELI DOS SANTOS CIPRIANO, estado civil 
divorciada, profi ssão secretária, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de outubro de mil novecentos e setenta e um (25/10/1971), residente e domiciliada 
Rua Kleber Rocha Barduco, 58, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Cipriano e de Maria Alice dos Santos Cipriano.

ARILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão consultor de 
vendas, nascido em Guaratinga, Estado da Bahia, Guaratinga, BA no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (15/02/1975), residente e domiciliado 
Travessa Eugênio Melara, 144, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nelson Queiroz de Oliveira e de Dalva Luz de Oliveira. DANIELE SILVA ALEN-
CAR, estado civil divorciada, profi ssão analista administrativo, nascida em Petrolina, 
Estado de Pernambuco, Petrolina, PE no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (26/02/1989), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 34, casa 
03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Bosco de Alencar e de 
Francisca Monteiro da Silva.

IGOR DA SILVA RIDOVICS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/176.FLS.110-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (07/12/1992), residente e domiciliado Rua Canção 
Agalopada, 75, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Ridovics e de Maria Aparecida da Silva. TATIANE APARECIDA DA 
SILVA MATOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/135.FLS.135V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro 
de mil novecentos e noventa (27/11/1990), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 
75, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Genildo Francisco de Matos e de Maria Madalena da Silva Matos.

JEFFERSON DE SOUZA JORGE, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/046.FLS.171 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (03/05/1985), residente e domiciliado Rua 
Vilafranca, 19, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florentino Jorge 
e de Maria de Lurdes Bispo de Souza Jorge. SARAH DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/210.FLS.276V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/10/1985), residente e domiciliada Rua 
Vilafranca, 19, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da 
Silva e de Julia Gama da Silva.

DAVI BRAZ DE SENE, estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/03/1987), residente e domiciliado Rua Barro Duro, 20, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ferreira de Sene e de Alice Perpétua Braz de Sene. 
GISELE MENDES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente de faturamento, 
nascida em Itu, neste Estado, Itu, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (10/02/1983), residente e domiciliada Rua Angatuba, 20, Cidade Nova I, Itu, neste 
Estado, Itu, SP, fi lha de Giovaldo Lopes da Silva e de Maria de Fatima Mendes da Silva. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Pirapitingui - Itu, 
neste Estado.

ALTAIR BARROS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/009.FLS.376V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e setenta e seis (23/10/1976), residente 
e domiciliado Estrada Itaquera Guaianases, 1657, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira e de Maria Alaide Barros Pereira. 
ALINE CRISTINA FERREIRA FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.254-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/02/1985), residente e domiciliada Rua Marcos Gonçalves Correa, 1005, casa 02, 
Jardim Vila Carrão, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Figueiredo e 
de Cristiane Ferreira Figueiredo.

VICTOR ENRIQUE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/310.FLS.145V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de maio de 
mil novecentos e noventa e oito (12/05/1998), residente e domiciliado Rua Goiti, 95, casa 
B, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José da Silva. GABRIE-
LA SOUTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Praia Grande, 
neste Estado (CN:LV.A/286.FLS.068 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (26/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Goiti, 95, casa B, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Alves 
Silva e de Erisvalda Pereira Souto Silva.

MARCIO SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em Itaite, 
Estado da Bahia, Itaite, BA no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta e 
nove (25/03/1979), residente e domiciliado Rua Diogo de Sousa, 404, casa 03, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Chagas Santos e de Maria das Graças 
Alves Souza. CLAUDICE FARIAS DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão diarista, 
nascida em Xique - Xique, Estado da Bahia, Xique - Xique, BA no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e setenta e um (24/03/1971), residente e domiciliada Rua Diogo 
de Sousa, 404, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de 
Souza e de Maria Izabel Farias de Souza.

EDUARDO LOPES SILVERIO, estado civil divorciado, profi ssão educador físico, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e setenta e seis (21/09/1976), residente e domiciliado Rua João 
Vessoni, 63, Vila Vessoni, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Silverio Filho 
e de Cristina Lina Lopes Silverio. LUCIDENIA FERNANDA FELIX DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão educadora física, nascida em Poção, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A 07,FLS.125-POÇÃO/PE), Poção, PE no dia quinze de julho de mil novecentos 
e oitenta e um (15/07/1981), residente e domiciliada Rua Casa no Campo, 251, bloco 
C, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Fernando da Silva e de Maria José Felix da Silva.

ELIAS ALVES DELMOND JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
cinco (11/02/1975), residente e domiciliado Rua Jacatiba, 19, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Alves Delmond e de Sidnéa Olimpio Delmond. FABÍOLA 
DA SILVA NUNES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.049 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e sete (20/04/1987), residente e domiciliada 
Rua Jacatiba, 19, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Nunes 
Ferreira e de Luiza Maria da Silva.

THIAGO HENRIQUE DE LIMA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.182-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e nove (16/03/1989), 
residente e domiciliado Rua Taira, 06, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Pinheiro Santana e de Maria Elisa de Lima Santana. LEILA LOPES DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/097.FLS.246-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (14/07/1987), residente e domiciliada Rua Adelino Polesi, 
53, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Lopes de Lima e de Maria 
Aparecida Rodrigues de Lima.

MAX PITER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logística, nascido em 
Boa Esperança, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/052.FLS.167-BOA ESPERANÇA/
MG), Boa Esperança, MG no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (03/09/1987), residente e domiciliado Rua Caxiú, 353, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Darcí Maria da Silva. 
FLAVIA CRISTINA FORZAN, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Campos Gerais, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/004.FLS.208 CAMPOS GERAIS/
MG), Campos Gerais, MG no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e 
três (26/06/1983), residente e domiciliada Rua Caxiú, 353, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Reis Forzan e 
de Edilena da Silva Forzan.

RÔNIER NALIM, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de produção, nascido em 
São João do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, São João do Manhuaçu, MG no dia 
dez de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (10/10/1966), residente e domiciliado 
Rua Monte Mandira, 2150, Jardim Nove de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Nesio Nalim e de Tereza Cristina Nalim. CLAUDIANA DE BARROS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Caetés, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/031.
FLS.168 CAETÉS/PE), Caetés, PE no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta 
e cinco (16/05/1985), residente e domiciliada Rua Malmequer-do campo, 1467, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Siqueira da Silva e de Lindinalva 
Quiteria de Barros Silva.

LINIVAL EVANGELISTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV-A-74,FLS.113V ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia 
vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e três (21/01/1993), residente e 
domiciliado Rua Fraternidade, 675, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival do Nascimento Silva e de Marisvalda 
Rosa Evangelista. MARICELIA COSME DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Quijingue, Estado da Bahia (CN:LV-A-37,FLS.43 QUIJINGUE/
BA), Quijingue, BA no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(01/01/1997), residente e domiciliada Rua Fraternidade, 675, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Trindade dos 
Reis e de Milta da Silva Cosme.

ÍRIS FERNANDA BORGES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A-64,FLS.246V-
-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (23/04/1988), residente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 401, casa 
02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Gonçalves Santana e 
de Norma Borges Gonçalves. DAIANA DE MEDEIROS HERCULANO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro (CN:LV-A-32,FLS.128V-3º DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS/
RJ), Duque de Caxias, RJ no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (18/10/1989), residente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 401, casa 02, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José João Herculano e de Paula 
de Medeiros Herculano.

APARECIDO FRANCISCO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista industrial, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e seis (20/12/1956), residente e domiciliado Rua Bento dos Reis, 125, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denezio Francisco e 
de Maria da Conceição Francisco. IRACI LEAL LOBO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de higienização, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de 
junho de mil novecentos e sessenta e cinco (07/06/1965), residente e domiciliada Rua 
Monsenhor Marinho de Oliveira, 46, Limoeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Eron 
da Silva Lobo e de Nadir Leal Lobo.

ADRIANNA FRANKLIN FONTANA BASILIO, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/024.FLS.126V-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e dois (26/07/1982), 
residente e domiciliada Rua Mateus Mendes Pereira, 1253, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Aloysio Basilio e de Rosana 
Fontana Basilio. DANILA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.279-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/02/1985), residente e domiciliada Rua Saturnino de Sousa, 464, 
Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Franklin da Silva Ramos e de 
Izildinha Gonçalves Ramos.

RODOLFO CLEITON MORI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de armazém, nascido 
em Poá, neste Estado (CN:LV-A-17,FLS.320-POÁ/SP), Poá, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (18/09/1982), residente e domiciliado Rua Tocantins, 
113, Vila Romana, Poá, neste Estado, Poá, SP, fi lho de Jonas Mori e de Maria Vilma 
Vieira Mori. JULIANA FLORIANO DE MELO, estado civil solteira, profi ssão analista de 
SAC, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-62,FLS.76V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/03/1982), residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 1543, casa 02, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Floriano de Melo e de Sueli Aparecida 
de Oliveira de Melo.

ANTONY MARTINIUK VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/159.FLS.076V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e noventa (02/10/1990), residente e domiciliado Rua 
Guaraxaim, 312, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Osman Lacerda Vieira e de Nanci Martiniuk. AMANDA FELIX AMORIM, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/489.FLS.285-
-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos 
e noventa e oito (18/06/1998), residente e domiciliada Rua Sapupira, 423, bloco B-03, 
apartamento 51, Jardim Pedro José Nunes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Americo 
dos Passos Amorim e de Raimunda Felix de Lima.

GUILHERME HENRIQUE CAMPOS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-107,fl s.140-
-POUSO ALEGRE/MG), Pouso Alegre, MG no dia dois de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (02/07/1997), residente e domiciliado Rua Alderico Alves de Freitas, 
109, casa 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Cosme de 
Carvalho e de Raquel Campos de Carvalho. ÁGATHA HELLEN DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN.LV-A 275,FLS.32-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e noventa e sete (01/04/1997), residente e domiciliada Rua dos Secadou-
ros, 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samuel de Oliveira e de 
Rosimeire Barbosa da Silva Oliveira.

GABRIEL LINS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em Mãe 
do Rio, Estado do Pará (CN:LV.A/022.FLS.033-MÃE DO RIO/PA), Mãe do Rio, PA no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (26/02/1992), residente e 
domiciliado Rua Iososuke Okaue, 994, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Reginaldo Cunha Ferreira e de Elenice da Silva Lins. DAYANE SANTOS DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/194.FLS.79V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro 
de mil novecentos e noventa e três (28/10/1993), residente e domiciliada Rua Iososuke 
Okaue, 994, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Liciomar Gonçalves 
de Oliveira e de Alitizar Oliveira Santos.

DANILO RALPH DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/129.FLS.171V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/09/1985), residente e domiciliado Rua 
Pariparoba, 116, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da 
Cruz Filho e de Anete Pereira da Silva da Cruz. CAROLINE SILVA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/141.FLS.246-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e três (25/02/1993), residente e domiciliada Rua 
Pariparoba, 116, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Francisco 
dos Santos e de Maria Helena Silva dos Santos.

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A-102,FLS.61V-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e setenta e 
nove (14/06/1979), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 431, bloco 
04, apartamento 24, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
George Luiz da Silva e de Marilene Pereira Santos da Silva. CAMILA DE CÁSSIA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-133,FLS.133 TABOÃO DA SERRA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e noventa (11/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Senador Amaral Furlan, 431, bloco 04, apartamento 24, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rivaldo Pereira dos Santos e de Helen 
de Cássia Sobrinho.

RODRIGO MARTINUZZO FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A 38,FLS.15Vº-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/02/1985), 
residente e domiciliado Rua Biri, 137, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco e de Angela Rita Martinuzzo 
Francisco. DANIELA MENDES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito, Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A 210,FLS.24Vº-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (14/08/1985), residente e domiciliada Rua Biri, 137, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olindo Mendes dos Reis 
e de Rosa Aparecida Mendes dos Reis.

TIAGO FERRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, nascido 
em Atalaia, Estado de Alagoas (CN:LV-A-22,FLS.188-ATALAIA/AL), Atalaia, AL no 
dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e seis (14/04/1986), residente 
e domiciliado Rua Fraternidade, 683, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ananias dos Santos e de Lindinalva Ferro 
dos Santos. AMANDA COSTA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-244,FLS.107V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (27/02/1996), 
residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 28, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Célio Alves de Oliveira e de Ana Célia 
da Costa de Oliveira.

THIAGO ANTUNES PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A 225,FLS.196-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e um (30/05/1991), residente 
e domiciliado Rua Imbacal, 494, bloco 01, apartamento 85, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tavares Pimentel e de Neusa Maria Antunes 
Pimentel. VICTORIA STANISCI FOGAÇA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão modelo, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A 200,FLS.25-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e seis (07/03/1996), 
residente e domiciliada Rua Imbacal, 494, bloco 01, apartamento 85, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Fogaça Vieira e de Silvia Stanisci.

LEONARDO VON DENTZ ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.219-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um (02/02/1991), residente e domiciliado Rua Pascoal Ranieri Mazzilli, 119, bloco 02, 
apartamento 03, Vila Mendes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Seles Rocha da 
Silva e de Rosa Cleonice Von Dentz. CAROLINE GONÇALVES ANTUNES, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/192.FLS.003V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (09/11/1993), residente e domiciliada Travessa Oscar Nogueira, 68, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo José Antunes e de Magali Gonçalves Antunes.

LEONARDO OLIVEIRA AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão ferramenteiro, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/094,FLS.170-TATUAPÉ-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e quatro (25/07/1994), 
residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 36, B, Viela Beira Rio, Jardim São Gonçalo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Soares de Aguiar e de Maria de Fatima 
Oliveira Aguiar. EVELYN APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/271,FLS.092-ITAQUERA-SP), São Paulo, 
SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (13/09/1996), residente 
e domiciliada Estrada Aricanduva, 36, B, Viela Beira Rio, Jardim São Gonçalo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucilene dos Santos.

AIRTON LEODORO SARAIVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
São Carlos do Ivaí, Estado do Paraná, São Carlos do Ivaí, PR no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e setenta e dois (26/04/1972), residente e domiciliado Rua Cachoeira da 
Ilha, 127, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto Saraiva e de 
Zanilda Leodoro da Costa. VIVIANE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/072,FLS.159V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (06/11/1983), residente 
e domiciliada Rua São João das Duas Barras, 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Raimundo da Silva e de Luzia de Oliveira da Silva.

VICTOR AUGUSTO DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de informática, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 78,FLS.168-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (09/12/1991), 
residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1039, casa 04, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sidnei Campanha dos Anjos e de Sueli Ana dos Anjos. GRAZIELA ADÁLIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de fi nanceiro, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV A-132,FLS.248-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (01/12/1995), residente 
e domiciliada Rua Laura Bossi, 64, bloco B, apartamento 54, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Uilson da Silva e de Eliza Adália 
de Jesus Silva.

REINALDO NEVES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de equipe, 
nascido em São Paulo, Capital (CN:LV.A-162,FLS.78 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (18/10/1988), residente e 
domiciliado Rua Antônio Bruni, 47, bloco B, apartamento 41, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Saturnino de Souza Fernandes e de 
Maria de Fatima Neves Correia Fernandes. DANIELE SOUZA ABACHERLY, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital (CN:LV.A-56,FLS.248-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e noventa e três (22/07/1993), residente e domiciliada Rua Antônio 
Bruni, 47, bloco B, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ailton Marcelino Abacherly e de Maria Angelica da Rocha Souza.

LEANDRO XAVIER CORDEIRO, estado civil divorciado, profi ssão técnico em TI, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e oitenta e um (27/03/1981), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 
845, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Melchisedec Filho da Luz Yoyô 
e de Creuza Vespúcio Cordeiro Yoyô. SIMONE APARECIDA BRIZOLA VIEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão turismologa, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, 
(CN:LV.A/234,FLS.073-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (20/01/1985), residente e domiciliada Avenida César 
Augusto Romaro, 142, Vila Norma, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Noe Joaquim 
Vieira e de Helenice da Silva Brizola Vieira.

FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em São Roque, neste Estado (CN:LV.A/08,FLS.553 SÃO ROQUE-SP), São 
Roque, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (13/02/1979), 
residente e domiciliado Rua Inocêncio Caparelli, 160, Jardim Caparelli, São Roque, neste 
Estado, São Roque, SP, fi lho de Darci Silva de Oliveira e de Claudete Silva de Oliveira. 
ÉRIKA MACIEL CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão analista de qualidade, nascida 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/35,FLS.177-MOÓCA SP), São Paulo, SP no dia dez 
de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (10/06/1984), residente e domiciliada Rua 
Francisco Alarico Bérgamo, 1552, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Valentino 
Candido e de Maria Emilia Maciel Candido.

CLAUDENIZIO RODRIGUES ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de tacógrafo, 
nascido em Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas (CN:LV A-17,FLS.56-LIMOEIRO DE 
ANADIA/AL), Limoeiro de Anadia, AL no dia vinte de junho de mil novecentos e sessenta 
e um (20/06/1961), residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 145, casa 02, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Rocha e de Angelina Maria 
da Rocha. VIVIAN ALESSANDRA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e oito (16/02/1978), residente e domiciliada Rua Laços de 
Ouro, 145, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alderivan 
Dias e de Sônia Maria da Silva.

CARLOS ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar contábil, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (08/12/1959), residente e domiciliado Rua Almadina, 84, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Maria Lupiano. SONIA REGINA TEI-
XEIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e sessenta e três (09/05/1963), 
residente e domiciliada Rua Almadina, 84, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Teixeira de Lima e de Guilhermina Matos.

BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Distrito de Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A-160,FLS.92 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e seis (30/04/1996), residente 
e domiciliado Rua Sal da Terra, 54, bloco 04, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves de Almeida e de Maria Ro-
sangela Ferreira de Almeida. ELISAMA CAMILLA GUILHERME DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A 
18,FLS.296-XEXÉU/PE), Palmares, PE no dia dezoito de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (18/12/1993), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 388, 
bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Óberico Guilherme da Silva e de Cícera Maria Guilherme da Silva.

VALDI AZEVEDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Olinda, Estado de Pernambuco, Olinda, PE no dia quatro de julho de mil novecentos 
e sessenta e dois (04/07/1962), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 544, 
apartamento 11 B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Valdeci Azevedo da Silva e de Agripina Azevedo da Silva. MARIA DOS SANTOS 
ALVES COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Varzelândia, 
Estado de Minas Gerais, (CN:LV.A/019,FLS.094-IBIRACATU/MG), Varzelândia, MG no 
dia trinta e um de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (31/10/1968), residente e 
domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 544, apartamento 11 B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Artur Alves Coutinho e de Ernestina 
Soares Coutinho.

ALEXANDRE PALMOS, estado civil divorciado, profi ssão cortador, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta 
(07/05/1980), residente e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 100, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Athanassios Palmos e de Angelita Ceucina Palmos. KATLYN 
CRISTINA NUNWEILER, estado civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 92,FLS.142-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta (29/11/1980), 
residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 100, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Viktor Nunweiler e de Maria da Guia Nunweiler.

RODRIGO DA SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão micro empreen-
dedor, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/81,FLS.152V-SÃO 
CAETANO DO SUL-SP), São Caetano do Sul, SP no dia dois de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (02/01/1989), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 
94, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Ramos Fernandes 
e de Maria Aparecida da Silva Fernandes. PRISCILA SILVA DE PAIVA, estado civil 
solteira, profi ssão micro empreendedora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/68,FLS.289-TATUAPÉ-SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e nove (18/10/1989), residente e domiciliada Travessa 
Intermezzo, 13, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Bento 
de Paiva e de Regina Flor da Silva.

ANDERSON DE ARAUJO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de credito, 
nascido em Subdistrito Vila Madalena, nesta Capital (CN:LV.A-64,FLS.45-VILA MADALE-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/08/1987), residente e domiciliado Travessa Porto de Pedras, 08, A, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo de Oliveira e de Sandra Cristina Alexandrina de 
Araujo Oliveira. CRISTINA SEVERINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cobrança, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-111,FLS.62 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (15/01/1989), residente 
e domiciliada Rua Samira, 01, B, casa 02, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Francisco da Silva e de Severina Santina da Silva.

LEANDRO ARAUJO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e oitenta e um (17/09/1981), residente e domiciliado Rua Freguesia de 
Poiares, 178, bloco 01, apartamento 84, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Juvino da Silva e de Ubiraci Araujo da Silva. RAYANA HIGINO 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/159,FLS.121V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (06/02/1994), residente e do-
miciliada Rua Freguesia de Poiares, 178, bloco 01, apartamento 84, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Soares de Oliveira e de Tânia Higino 
dos Santos de Oliveira.



O Brasil é o quarto consumidor de jogos digitais do mundo

Sendo um importante empregador de mão de obra especializada 
e se fi xando como um mercado bilionário, tem expetativa de 
crescimento de 13,5% ao ano, segundo pesquisa encomenda 

pelo BNDES. Com mais de 60 milhões de usuários, esse mercado vem 
ampliando o seu perfi l de consumo, que até então era em sua grande 
maioria de público jovem masculino e hoje já conquista mulheres, 
crianças e idosos. 

Muito disso se explica pela facilidade de acesso aos smartphones e 
as redes sociais, além é claro da utilização de games em muitas outras 
áreas como na educação, nos negócios e na medicina, não sendo mais 
uma exclusividade voltada apenas ao entretenimento. Outro mercado 
em ascensão é do audiovisual. Em 2011, foi regulamentada pelo Con-
gresso a Lei 12.485, que determina a veiculação de conteúdos nacionais 
e inéditos na programação das televisões por assinatura. 

Com isso, além de valorizar a cultura local a produção audiovisual no 
Brasil, o segmento ganhou ainda mais espaço e já se posiciona a nível 
global como a 12ª maior economia nesse mercado que corresponde por 

0,57% do PIB brasileiro. Em pesquisa realizada pela Ancine, foi apontado 
um crescimento de 65,8% entre os anos de 2007 e 2013, um salto de 
R$ 8,7 bilhões para R$ 22,2 bilhões, uma evolução bem superior aos 
outros setores da economia.

E liderando o ranking de crescimento no Brasil, temos a indústria da 
moda. Nos últimos 10 anos, o varejo de moda fez com que o país saltasse 
da sétima posição para a quinta no ranking dos maiores consumidores 
mundiais de roupas. Uma pesquisa realizada pela A.T. Kearney, reno-
mada empresa de consultoria empresarial norte-americana, aponta uma 
arrecadação de US$ 42 bilhões em vendas, sendo que 35% é através de 
capturas online, sendo facilmente explicado pelo poder de infl uência 
das redes sociais e blogs de formadores de opinião dessa área.

O mercado dos Jogos Digitais, do Audiovisual e da Moda são apenas 
três exemplos dos 13 segmentos que englobam o que chamamos de 
Economia Criativa. Um setor da economia que vem ganhando destaque 
e driblando o cenário atual de crise pelo qual o Brasil vem passando. São 
empresas que se destacam pelo talento e pela capacidade intelectual de 
seus empreendedores e funcionários, e que não dependem do tamanho 
da sua estrutura ou de quanto tem de capital. O Brasil, de certa forma, 

vem dando seus primeiros passos para se fi xar nessa economia. 
Países como EUA, China e Inglaterra já se consolidaram e juntos já 

correspondem a 40% da economia criativa global. Muitas cidades no 
Brasil já possuem iniciativas de estimulo à Economia Criativa, como 
por exemplo, Recife, Porto Alegre e São Paulo. A cidade de Curitiba, 
também, se destaca como uma das mais atuantes, e por meio da Agência 
Curitiba de Desenvolvimento, circula por todo o ecossistema que en-
globa a economia criativa, conectando coworkings, startups, iniciativas 
públicas e privadas e estimulando o empreendedorismo de alto impacto. 

A Economia Criativa, que hoje já apresenta uma média de remuneração 
superior a outros setores, será um dos grandes empregadores em um 
futuro breve. E as cidades que enxergarem essa oportunidade, sairão 
na frente. O olhar sobre a formação de seus jovens, que é a geração 
que mais impulsiona esse mercado, é um fator decisivo para o melhor 
aproveitamento de uma fatia do mercado na qual o maior recurso é o 
potencial criativo.

(*) - É Coaching de Negócios Criativos, mentor do Projeto Jovem Empresário
e Diretor Geral do Centro Europeu – escola pioneira em Economia

Criativa no Brasil.

A Economia Criativa e as oportunidades de mercado
Ronaldo Cavalheri (*)

Continuação

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
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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:

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente fi scal, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.030-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (03/12/1979), residente e domiciliado Rua 
Dante Moreira Leite, 149, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Martins de Oliveira e de Maria do Carmo Bezerra de Oliveira. VANESSA APARECIDA DE 
ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão analista contábil, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa (07/05/1990), residente e 
domiciliada Rua Macabu, 158, Jardim São Carlos, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemir Cassiano de Araujo e de Maria Severina da Silva.

PAULO SERGIO PINTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão especialista em ener-
gia, nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-129,FLS.49-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/08/1985), residente e domiciliado Rua Geraldo Silvani, 02, B, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maurilio da Silva e de Fatima Aparecida Pinto 
da Silva. TALITA NERES TRIVELIN, estado civil solteira, profi ssão consultora trabalhista, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A-141,FLS.501-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/07/1987), residente e domiciliada Rua Geraldo Silvani, 02, B, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ardevar Trivelin e de Aparecida Neres Trivelin.

RODRIGO BISPO VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em Sub-
distrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A120,FLS.233-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa (19/04/1990), residente e 
domiciliado Rua Pinheiro Preto, 172, casa 05, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Iniminiso da Cunha Vicente e de Sueleide Bispo da Silva Vicente. DANIELLE ALVES 
FONSECA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital (CN:LV.A-173,FLS.82 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (23/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 18, casa 21, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro de Melo Fonseca e de Liduina Lourenço Alves Fonseca.

DOUGLAS DE SOUSA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista de comércio 
exterior, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/84,FLS.290-VILA 
FORMOSA-SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/01/1988), residente e domiciliado Rua Lúpulo, 42, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ademir Lopes e de Maria Cicera de Sousa Lopes. CAROLINA 
DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/137,FLS.208V-IPIRANGA-SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa (10/02/1990), residente e domiciliada 
Rua Sorveira, 41, Campanário, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, fi lha de Eliomario 
Ornelas dos Santos e de Maria de Fatima da Silva dos Santos.

CARLOS EDUARDO DE JESUS ÁLVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/050,FLS.223-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/09/1982), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 31, bloco A, apartamento 12, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Eustáquio 
Álvares da Silva e de Fatima Maria de Jesus. CRISTIANE SIMONI GRIFFO, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Junqueirópolis, neste Estado, Junqueirópolis, 
SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (06/01/1979), residente e 
domiciliada Rua Laura Bossi, 31, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Griff o e de Jandira Matias Griff o.

ALLYSON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de manutenção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/196.FLS.049V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e oito (05/04/1998), residente e 
domiciliado Rua Rainha da Noite, 217, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ebisvaldo Lima Santos Silva e de Ana Marta da Silva. LORRANY ALVES DOS 
SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/298.FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e oito (21/01/1998), residente e domiciliada Rua Pedro 
Leopoldo, 190, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeilson 
da Silva e de Arlete Alves dos Santos Silva.

FABIO FERNANDES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão desenhista gráfi co, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-158,FLS.178V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (26/02/1992), residente e 
domiciliado Rua Cambará-Branco, 121, bloco D, apartamento 54, Jardim Pedra Branca, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Juaci Soares e de Angelina Fernandes Soares. 
KARINA GALDINO LIMA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-183,FLS.80V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de 
mil novecentos e noventa e três (03/06/1993), residente e domiciliada Rua Bartolomeu 
Ferrari, 375, bloco C, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Rocha Lima e de Andreia Evangelista Galdino.

ELOY MAÑE NOVOA LOPEZ, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio 
de mil novecentos e sessenta e dois (28/05/1962), residente e domiciliado Rua Iaruçu, 
245, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eloy 
Novoa Lopez e de Monsetrrat Mañe Bernard. EDILDE MACHADO GOMES, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e um (31/12/1961), residente e 
domiciliada Rua Nabuco de Araújo, 338, apartamento 21, Embaré, Santos, neste Estado, 
Santos, SP, fi lha de Orlando Gomes Pereira e de Elenita Machado Gomes.

FELIPE SOUZA DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/11/1989), residente e domiciliado Rua Florêncio Varela, 62, bloco B, apartamento 22, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Jose 
de Paula e de Elenita Montgomery Souza de Paula. MARCIA APARECIDA RUFFATTO, 
estado civil divorciada, profi ssão fonoaudiologa, nascida em Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (29/04/1981), residente e domiciliada Rua Florêncio Varela, 62, bloco B, apartamento 
22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Aristides Ruff atto e de Maria da Piedade Ruff atto.

JOSUE DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/053.FLS.238V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (09/07/1979), residente e domiciliado Rua Jetirana, 122, Parque 
Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Luiz da Costa e de Anair Jacinta 
da Costa. DEISE RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/069.FLS.222-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia dez de maio de mil novecentos e noventa e três (10/05/1993), residente e domiciliada 
Rua Coronel Índio do Brasil, 277, Planalto, São Bernardo do Campo, neste Estado, São 
Bernardo do Campo, SP, fi lha de Edivaldo de Almeida e de Maria Antonia Rodrigues de Jesus.

ÉRIC NEANDER CANSIO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escrita fi scal, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/101,FLS.236 ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (14/01/1988), residente e domicilia-
do Rua Ana Marques, 80, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir 
Pereira Alves e de Sueli Aparecida Cansio Alves. ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de nutrição, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/367,FLS.92-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (18/02/1994), residente e domiciliada 
Rua Visconde de Guedes Teixeira, 110, bloco 08, apartamento 21-A, Itaim Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Jose dos Santos Filho e de Ana Maria Xavier de Oliveira.

DOUGLAS FERNANDO PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão técnico de impressão, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.130 ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (30/08/1985), residente e 
domiciliado Rua das Boas Noites, 298, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Geraldo Fernando Pimentel e de Marlene Ferreira dos Santos Pimentel. ROSIANE 
GONÇALVES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/046.FLS.230-2º OFÍCIO DE TERESINA/
PI), Teresina, PI no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e dois (08/07/1982), 
residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 358, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo de Andrade Sousa e de 
Ambrosina Gonçalves Pedrosa de Sousa.

JOELSON OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Je-
quié, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.256-DISTRITO ITAIBÓ-JEQUIÉ/BA), Jequié, BA 
no dia dois de junho de mil novecentos e noventa (02/06/1990), residente e domiciliado Rua 
Zenóbio Acioli, 90, casa 17, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Zenildo Silva Santos e de Maria Joscélia Oliveira. GILMARIA BATISTA SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, 
BA no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e três (24/03/1983), residente 
e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 90, casa 17, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Souza Santos e de Maria Dejanira Batista Santos.

MARCUS ANDRADE FEITOSA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e sessenta e nove (19/09/1969), residente e domici-
liado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 642, Cidade Líder, São Paulo, SP, filho 
de Natalino Alves Feitosa e de Maria José Andrade Feitosa. CELINA RODRIGUES 
PEREIRA, estado civil divorciada, profissão técnico em enfermagem, nascida em 
Crato, Estado do Ceará, Crato, CE no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos 
e setenta (28/01/1970), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 343, B, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Rodrigues 
e de Terezinha Alves Rodrigues.

EDENIR DE SOUZA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/123.FLS.188V-MOGI DAS CRUZES/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia três de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(03/09/1965), residente e domiciliado Rua Levino Fanzeres, 113, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Mendes da Fonseca 
e de Terezinha de Souza Mendes. ALINE DE SOUSA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/056.FLS.264-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/08/1987), residente e domiciliada Rua Levino Fanzeres, 113, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Oredis da Costa e 
de Eli Novaes de Sousa Costa.

LEANDRO HENRIQUE FLORENCIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN;LV-A-226,FLS.287V-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e um (04/06/1991), residente e domiciliado Rua Olímpio de Campos, 138, 
casa 02, Jardim Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Maria 
Florencio e de Creusa Andrade Pereira. JULIANA DE SOUZA EUGENIO, estado 
civil solteira, profissão analista de crédito, nascida em Subdistrito Consolação, nesta 
Capital (CN:LV-A 74,FLS.175-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e noventa e um (05/03/1991), residente e domiciliada 
Rua Sabbado D’Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 51, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Romilson Fernandes Eugenio e de Simone Aparecida Rodrigues de 
Souza Eugenio.

CRISTIANO SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/075.FLS.239-DUQUE DE 
CAXIAS/RJ), Duque de Caxias, RJ no dia quatro de novembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (04/11/1974), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 
1613, G-02, apartamento 32-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Dejair Viana Pereira e de Emilia Silva Pereira. GRAZIELLA PEREIRA BARO-
CA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.071V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (21/08/1982), 
residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, G-02, apartamento 32-
D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira Baroca e de 
Nilce Pereira Baroca.

HUGO ROZSA NERIS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.276 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (02/06/1985), residente e domiciliado 
Rua Flor das Almas, 98, casa 05, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué 
Neris e de Vilma Lopes Rozsa Neris. ELIANE NASCIMENTO DOS PASSOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ibirataia, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.
FLS.181 IBIRATAIA/BA), Ibirataia, BA no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (02/07/1984), residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 98, casa 05, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arí Guilherme dos Passos e de Joana 
Maria do Nascimento.

FELIPE ALEXANDER BUZZO CASIMIRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ribeirão Preto, neste Estado (CN:LV.A/054.FLS.061-2°SUBDISTRITO DE 
RIBEIRÃO PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (11/02/1990), residente e domiciliado Rua Carolina Maria de Jesus, 290, 
Presidente Dutra, Ribeirão Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP, fi lho de Nelson 
Antonio Casimiro e de Fatima Regina Buzzo. LUMA MONTE CLEMENTE, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Orós, Estado do Ceará (CN:LV.A/186.
FLS.206V-ITAQUERA/SP), Orós, CE no dia trinta e um de julho de mil novecentos e 
noventa (31/07/1990), residente e domiciliada Rua Goiatá, 705, casa 02, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ricardo Bento Clemente e 
de Francisca Monte Cruz Clemente.

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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HOMOLOGAÇÃO EFETUADA POR PROCURAÇÃO
Funcionária que precisa efetuar a homologação está fora do Brasil, 
poderá ser efetuada a homologação por meio de procuração, inclu-
sive o recebimento do seguro-desemprego? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA EFETUOU PAGAMENTO DE INSS EM DUPLICIDADE, NÃO 
HÁ COMO COMPENSAR TERCEIROS EM SEFIP, COMO PROCEDER?

Considerando se tratar de recolhimento indevido da GPS (2100) da empresa, 
conforme IN RFB nº1.717/17, art.84, poderá a empresa utilizá-lo na com-
pensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos 
subsequentes. Lembramos que valore recolhidos a título de terceiros (outras 
entidades) não é passível de compensação, apenas restituição via PER/DCOMP.

PROCEDIMENTO PARA A RESCISÃO FUTURA
Funcionário se aposentou e vai continuar trabalhando, entretanto 
pretende fazer o desligamento somente após um ano.  Qual o proce-
dimento para este primeiro momento e a rescisão futura? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUSÊNCIA PARA CONSULTA MÉDICA DO FILHO
Quantos dias o funcionário pode se ausentar para levar o filho ao 
medico? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR UM FUNCIONÁRIO COM SALÁRIO 
INFERIOR A CONTRATAÇÃO ANTERIOR POR OUTRA EMPRESA PARA 
A MESMA FUNÇÃO?

Por se tratar de nova contratação e novo contrato de trabalho para 
outro empregador, as condições gerais de trabalho, inclusive salário 
podem variar comparado com o contrato anterior.

CONTRIBUIÇÃO DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Como calcular a contribuição da sócia de empresa que recebe o 
pró-labore, durante o início e término de salário maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão su-
pervisor, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 19/05/1978, nesta Capital - SP, fi lho 
de Estemir Xavier de Andrade e de Crisolia da Silva Andrade. A pretendente: LARISSA 
DOÉRING RUSSO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Attílio Russo Neto e de Magali Maria Delgado Doéring Russo.

O pretendente: ÉRICK CORDEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de prodrução, nascido em São Paulo- SP, no dia 01/05/1982, residente e domiciliado, 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Cordeiro de Oliveira. A pretendente: 
ELIZANGELA CAVALVANTE DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida 
em Poção de Pedras - MA, no dia 03/09/1976, residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Lourival Alves de Carvalho e de Ana Cavalcante de Carvalho.

O pretendente: FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/09/1955, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco dos Santos e de 
Elisa da Silva Santos. A pretendente: RENATA SODRÉ DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1976, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronald dos Reis e de Sonia Pereira Sodré.

O pretendente: DOMENICO MARRA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão advvogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Severino Duarte e de Maria Marra Duarte. A pretendente: 
SUZANA SABINO PAULETI, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Agnel Pauleti e de Suzelei de Fátima Sabino Pauleti.

O pretendente: DIEGO SILVA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1984, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Jose Antonio de Freitas e de Marluce Maria da Silva de Freitas. A pretendente: 
LETICIA CAROLINE CARDELLI, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Cardelli ede Rosangela Aparecida Pereira Cardelli.

O pretendente: VALDINEY GONÇALVES CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em Santo André - SP, no dia 15/12/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gonçalves Corrêa e de Zenilda 
Batista Leite Corrêa. A pretendente: AMANDA SPINA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/06/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas Spina e de Kimberly Spina e Spina.

O pretendente: DIEGO JIMENEZ RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 12/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei RIbeiro e de Ana Angélica Jimenez Ribeiro. A pretendente: 
BRUNA GUIDO CONEJERO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 06/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Osvaldo Dedemo Conejero e de MIrian Guido Conejero.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo da Silva e de Valderes Borges da Silva. A 
pretendente: FABIANE PIMENTEL ZAGARE, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Zagare e de Felicidade Pimentel.

O pretendente: ÉRIC FERNANDO TOBIAS BRITO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Sorocaba - SP, no dia 27/08/1995, residente e domiciliado em 
Sorocaba - SP, fi lho de Edenilson Brito e de Sueli Tobias Brito. A pretendente: KÉZIA 
TAVARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empresaria, nascida em Parin-
tins - AM, no dia 08/04/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de IlzaTavares dos Santos.

O pretendente: JOHN UZORCHUKWU OKOH, de nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Umunede - Delta State - Nigéria, no dia 28/03/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Stephen Okoh e de Thrse 
Okoh. A pretendente: GLAUCIA REZENDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ofi cial 
de cozinha, nascida em Goiâna - GO, no dia 04/10/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Inácio Carvalho da Silva e de Aracy Rezende da Silva.

O pretendente: IVANEI DE JESUS MENDES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Conceição da Vargem - MG, no dia 29/03/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Domingos Mendes e de Ana Soares de Jesus 
Mendes. A pretendente: ROSIANE APARECIDA DAS NEVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Franscico - MG, no dia 21/08/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Otílio das Neves e de Geralda Aparecida das Neves.

O pretendente: FELIPE FERRARI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/09/14989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Milton Celso Ferrari e de Branca Romeiro. A pretendente: STELLA 
GIMENEZ LOPES SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de segurança do trabalho, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Aparecido da Silva e de Claudia Gimenez Lopes Silva.

O pretendente: TIAGO GOMES SARAIVA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motociclis-
ta, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Saraiva de Lima e de Maria José Gomes Saraiva de Lima 
. A pretendente: LEILIANA NEURE DA SILVA, estado civil dirvociada, profi ssão manicure, 
nascida em Caruaru -PE, no dia 17/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Genivaldo José da Silva e de Josete Francisca da Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR COVRE, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Vitória - ES, no dia 02/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Gilmar Covre e de Marineis Covre. A pretendente: DANIELLE LINS HIPÓLITO, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Bernado do Campo - SP, no 
dia 30/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Luiz Hipólito e de Maria Lêda Lins Alves.

O pretendente: ATTILIO TADEU JOÃO PAULO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
ar condicionado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Aparecido João Paulo e de Elizabeth 
Ballassa de Araujo. A pretendente: LAÍS DUCATTI OTÁVIO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/10/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jóse Jorge Otavio e de Doralice Edna Ducatti Otavio.

O pretendente: DANILO BICUDO ANGELIERI, estado civil dirvociado, profi ssão engenheiro 
quimico, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fulvio Ermanno Angelieri e de Eloisa Bicudo Angelieri. 
A pretendente: ANA PAULA SARTORI LOPES, estado civil solteira, profi ssão medica, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 27/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz da Costa Lopes e de Cássia Sueli Sartori Lopes.

O pretendente: NDUKA HARRISON EHIKAOGWU, de nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido em Agbor - Delta State - Nigéria, no dia 17/05/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ben Okpuzor e de Re-
becca Okpuzor. A pretendente: VANESSA FARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Menezes Silva e de Irma de Jesus Faria Silva.


